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AGENDA

VRIJDAG 27 DECEMBER 1929.

des avonds

9 uur. Ontvangst inde Koesoemajoedan.

Welkomstwoord van den Voorzitter van het Comite van

Ontvangst, P. A. Koesoemajoeda.

Wireng Mandrakoesoema (Srikandi-Larasati) en Klana-

Kiprahdans, feestgave aangeboden door Z. H. den Soe-

soehoenan.

ZATERDAG 28 DECEMBER 1929.

des voormiddags

9 uur. Opening van het Congres in de Kapatihan

Mangkoenagaran (Toemenggoengan) door den Voorzitter

van het Java-Instituut, R. A. Prof. Dr. Hoesein Djaja-

diningrat.

9.30 uur

—

I u. n. m. Inleidingen en debat betreffende Oostersch Let-
terkundig Hooger Onderwijs.
Praeadviseurs: Dr. G. W. J. Drewes

Dr. S. J. Esser

R. A. A. Soejana

L. van Rijckevorsel

Mr. R. Hadi.

De praeadviezen zijn opgenomen in Djawa, Jaargang IX,

December 1929.

des namiddags

4.30 uur— 7 uur. Bezoek aan het Museum Radya Poestaka (Sriwedari, Kebon

Radja), alwaar o.a. een tentoonstelling van
oud- en modern Javaansch goud- en zil-

verwerk te bezichtigon is. Deze tentoonstelling zal

worden geopend door P. A. Hadiwidjaja. (De beschrijving

zal den leden tijdens het Congres worden aangeboden.)

Thee in de Sriwedari (ingang Museum) met uitvoering van

Javaansche volks- enkinderspelen; (Sran-

doel, Goela-ganti, Tjoeblak-Tjoeblak soeweng, Dja-Ratoe

en Ni-Towok), aangeboden door het Bestuur van het Java-

Instituut.

7 uur — 8.30 uur. Lezing over; Land en volk van Bali (met film)

door Tjokorde Gde Rake Soekawati, in de Sriwedari.

des avonds

10 uur. Klenengan (gamelanconcert) in de Kapatihan Mangkoe-

nagaran (Toemenggoengan). aangeboden door den Ja-

vaanschen Kunstkring „Mardi Laras” te Soerakarta.
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ZONDAG 29 DECEMBER 1929.

des voormiddags

7.30 uur — 9 uur. Bezoek aan den Kraton van Z. H. den Soe-

soehoenan. (De leden verzamelen zich v66r de Sitinggil,

Noorder-aloen-aloen, Aloen-aloen Lor.)

10 uur. Voortzetting van de besprcking van het onderwerp :

Oostersch Letterkundig Hooger Onder-
w Ij s, in de Kapatihan Mangkoenagaran (Toemeng-

goengan).

Sluiting van het Congres.
des avonds

9 'iur. Wajang-wong-uitvoering in de Astana Mang-
koenagaran (ingang Poera-laan) aangeboden door K. G.

Pangeran Adipati Aria Mangkoenagara VII: ,,Anoeman

Doeta” (Anoeman als afgezant), een episode uit het Ra-

majana.

De beschrijvingen van de Javaansche kunstuitvoeringen zijn te vinden in

het Programma van het Congres. Dit programma is te beschouwen als laatste

aflevering van den jaargang 1929 van het tijdschrift Djawa; het kan tezamen

met de voorafgaande afleveringen ingebonden worden.
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Sinta \vi|st de hefdesbetuigingen van Dasamoeka af

(lakon Hanoman Doeta, eerste bedrijf, 3de tooneel)



Hanoman o\erhandigt Sinta den hem door Rama medegegeven ring.

(Lakon Hanoman Doeta, zevende bedrijf, 5de tooneel''



STENO-ANALYTISCH VERSLAG
samengesteld door het Hoofd van den Stenografischen dienst van den Volksraad.

VRIJDAG 27 DECEMBER 1929

9 uur n.m. Bijeenkomst van de congres-

sisten in de Koesoemajoedan te Soerakarta

ter onderlinge kennismaking.

Welkomstwoord van den Voorzitter van

het Comite van ontvangst, K. P. A. Koe-
soemajoeda.

9.30 uur. Wireng (Srikandi Larasati)

en Klana-dans, aangeboden door Z. H. Pa-

koe Boewana X, Soesoehoenan van Soera-

karta.

Deze bijeenkomst kenmerkte zich door

groote belangstelling en zeer drukke op-

komst, zoowel van Nederlandsche als van

Inheemsche zijde, officieel en particulier.

Zij werd door B. K. P. A. Koesoemajoeda
geopend met de volgende toespraak;

Geachte Voorzitter van het Java-Insti-

tuut! Dames en Heeren

!

Het is mij een bijzonder voorrecht U
alien namens het Ontvangst-comite har-

telijk welkom te heeten.

Dat Solo dit jaar als plaats van congres

aangewezen werd zal voor U zeker wel

niet vreemd zijn, indien U zich herinnert

dat het lo jaar geleden is, dat het iste

Java Cultuur Congres, hetwelk het ontstaan

van het Java-Instituut tot gevolg had, alhier

werd gehouden. Onze herinnering roept

onsdoor dien tijd van geboorte van het Java-

Instituut op deze plaats (Solo) terug. Welk
een enthousiasme in de besprekingen der

onderwerpen en welk een belangstelling

toentertijd.

Tien jaren heeft het Java-Instituut be-

staan en mogen wij aannemen dat het in-

nerlijk leven van een instelling getoetst kan

worden aan zijn uiterlijke verschijnselen,

dan moeten wij zeggen, dat dit congres met

de sterke belangstelling van het publiek

een teeken is van den groei en bloei van het

Java-Instituut.

De belangstelling van het publiek uit

zich niet alleen in de bijwoning van het

congres, doch 00k in de vele bijdragen en

de hulpvaardigheid tot het arrangeeren van

een tentoonstelling van Javaansche goud-

en zilverwerken, waarbij ik de volgende

personen noem: Z. H. den Soesoehoenan;

K. G. P. A. A. Mangkoenegara; den

regent-Patih van den Mangkoenegaran,

den heer Martadinala, de Firma’s Gobee,

en Ter Horst, de familie Resink-Wilkens en

het Bestuur van Radyapoestaka. Ik me-

moreer voorts de pasoembangs : wireng-

dansen geschonken door Z.H. den Soesoe-

hoenan, de wajangwong door K. G. P. A.

A. Mangkoenagara, de gamelan-avond door

den Javaanschen kunstkring Mardilaras, het

beschikbaarstellen van den tuin voor een

theeavond door het Bestuur van de Sri-

wedari en het arrangeeren van de volks- en

kinderspelen.

Tien jaar ouderdom beteekent voor den

mensch nog een kinderlijken leeftijd en het

Ontvangst-comite meent dan ook niets

tegenstrijdigs te doen door op dit congres

van het Java-Instituut Javaansche kinder-

spelen te laten demonstreeren.

Deze kinderspelen werden in den ouden

tijd als een groote factor beschouwd bij

de opvoeding van de jeugd, doch in den

laatsten tijd werden ze meer en meer ver-

waarloosd, zelfs in de Vorstenlanden. Even-

eens geldt dit, hoewel niet in zoo sterke

mate, van de volksspelen, waarvan U
morgenmiddag er ook eenigezult kunnen

zien. De kinder- en volksspelen hebben bij

ons-Javanenmoreele waarde, en zijnniet van

belang ontbloot voor de Javaansche maat-

schappij. Zij behooren tot die groep kunst-

uitingen, welke bereikbaar zijn voor de
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massa, het zijn irrigatiekanalen, die haar

stroomen leiden tot diep in de desa’s.

Even wil ik nog naemoreeren, dat van de

wirengdansen en het wajangspel program-

ma’s verkrijgbaar zijn.

Ik en met mij de andere leden van het

Ontvangst-comite hopen dat hetgeen U
aangeboden wordt op dit congres het doel

van het Java-Instituut zal helpen bevorde-

ren.

Aleer ik eindig, spreek ik den wensch uit

dat met medewerking van U alien dit

congres van het Java-Instituut een aange-

naam verloop zal hebben en vruchtdragend

zal zijn, zoodat de goede resultaten nog

lang daarna merkbaar zullen zijn.

Ik heb gezegd. (Applaus).

De Voorzitter van het Java-Instituut,

R. A. Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat,

antwoordde hierop als volgt:

Toen het bestuur van het Java-Instituut

Solo koos als plaats voor het houden van
het congres ter gelegenheid van het tien-

jarig bestaan, was het overtuigd, dat het

hier ter stede niet zou ontbreken aan me-
dewerking, aan medeleven.

Bij den inzet van het congres wordt deze

overtuiging reeds in werkelijkheid omgezet.

Doch daarom is de erkentelijkheid van het

bestuur niet minder groot, — integendeel,

waar het hier gaat om de vervulling eener

gekoesterde verwachting, is de vreugde
over de ontvangst van hedenavond des te

grooter, des te dieper.

Namens alle aanwezigen dank ik het

Comite van ontvangst voor hetgeen het

het congres heeft bereid. {Applaus).

Vervolgens vonden de op het programma
aangekondigde dansen plaats.

ZATERDAG 28 DECEMBER 1929.

9 uur v. m. Opening van het congres in

de Kepatihan Mangkoenagaran.

De Voorzitter, R. A. Prof. Dr. Hoesein

Djajadiningrat, houdt de volgende rede:

Dames en Heeren, genoodigden en leden

van het Java-Instituut, leden van dit Con-

gres.

Het Bestuur van het Java-Instituut heet

U alien van harte welkom.

Hebben de congressen van het Java-In-

stituut zich tot dusver, tot voldoening van

het Bestuur, steeds in eene groote belang-

stelling mogen verheugen, het stemt het Be-

stuur tot bijzondere verheugenis en erken-

telijkheid, dat velen aan de uitnoodiging of

opwekking tot bijwoning van dit Congres

gevolg hebben gegeven. Met de belegging

van dit Congres toch beoogde het Bestuur

niet alleen discussies omtrent hooger onder-

wijs in Oostersche humaniora uit te lokken

maar ook tevens het tienjarig bestaan van

het Instituut te herdenken. Vandaar dat de

keuze van de plaats waar het Congres bij-

eengeroepen zou worden op Solo viel. Hier

is het immers geweest, dat het Congres
werd gehouden, hetwelk den stoot gaftot

het ontstaan van het Java-Instituut, het

Congres voor Javaansche cultuuront-

wikkeling in Juli 1918. Hier had ook het

Congres plaats, gedurende welks voorbe-

reiding de plannen tot oprichting van de

gewenschte vereeniging vasten vorm kregen

en tot uitvoering kwamen nl. het Eerste

Congres voor de taal-, land- en volkenkun-

de van Java in December 1919. Het sprak

dus van zelf, dat het Bestuur van het Java-

Instituut voor het houden van een Congres

ter herdenking van de stichting van het

Instituut een beroep deed op de begunsti-

gers en vrienden van ons Instituut te dezer

plaatse.

De stichting zelve van het Java-Instituut

heeft echter niet te Solo, doch te Jogja

haar beslag gekregen. De precieze datum
is 4 Augustus 1919. Bij Gouvernements-
besluit van 17 December 1919 No. 75
werden de statuten goedgekeurd en werd
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Het Hoofdbestuur van het Java-Instituut op het Congres.



de vereeniging als rechtspersoon erkend.

Eene periode van ruim tien jaren is voor
eene vereeniging geen lang bestaan, stellig

niet lang genoeg om hare oprichting op
jubeltoon te herdenken. Eene neiging hier-

toe zou bovendien tempering vinden in de
overweging, dat bet streven van bet Java-

Instituut niet steeds met een goeden,

altbans met een blijvend goeden uitslag is

bekroond.

Wei zal dat streven, dat, gelijk bet in de
statuten van bet Java-Instituut is omscbre-
ven, in bet bevorderen van ,,de ontwikke-

ling van de inbeemscbe cultuur, in den
meest uitgebreiden zin van bet woord, van
Java, Madoera en Bali” bestaat, over bet

algemeen moeilijk anders dan geleidelijk en
middellijk van invloed kunnen zijn, maar
ook van dit gezicbtspunt bescbouwd is er

nog reden om van, laten we bopen voor-

loopige, teleurstellingen te spreken.

Eerst in bet tweede jaar van zijn bestaan
— bet eerste jaar werd gebruikt voor de
noodige voorbereidingen — gaf bet Java-

Instituut naar buiten blijk van zijne werk-
zaambeden. In begin 1921 deed bet de
eerste aflevering verscbijnen van bet nu
bekende Hollandscbe tijdscbrift Djawa en
in Juni van betzelfde jaar bield bet zijn

eerste congres te Bandoeng, waarvan de
beugenis bij velen van U nog levendig zal

zijn. In bet daaropvolgende jaar, in Juli

begon bet met de uitgave van een Soenda-
neescb tijdscbrift, dat drie maanden daarna,

in October, gevolgd werd door een tijd-

scbrift in bet Javaanscb. Bij deze twee
periodieken in de boofdtalen van Java,

Poesaka Soenda en Poesaka Djawi gebeeten,

werd in Januari 1924 een tijdscbrift in bet

Madoereescb gevoegd. De Poesaka Ma-
doera moest ecbter na enkele afleveringen

weer opgebeven worden. In dit jaar beeft

de betrokken redactie belaas ook moeten
besluiten— dit zijn een paar van de te-

leurstellingen geweest, waarop ik zooeven
doelde — dat de Poesaka Soenda, die eerst

een bevredigenden lezerskring had, na den
loopenden jaargang, mede door gebrek

aan medewerkers, niet meer zal verscbijnen.

De Poesaka Djawi is gelukkig door perio-

den van kwijning been tot dusver gehand-

haafd kunnen worden. Van bet Holland-

sche, aanvankelijk om de drie, thans om
de twee maanden verschijnende tijdscbrift

Djawa kan daarentegen gezegd worden,

dat bet zijne plaats onder de wetenschappe-

lijke en cultureele periodieken beeft ge-

kregen. Ook in bet buitenland is bet bekend
geworden. Maar met dit tijdscbrift alleen

bereikt bet Java-Instituut slechts een klein,

zij bet ook bet leidende, deel van de dragers

der inbeemscbe cultuur, van wie de ont-

wikkeling dier cultuur afhankelijk is.

Naast deze periodieken beeft bet Java-

Instituut een enkelen keer een werk afzon-

derlijk doen verscbijnen. Ten aanzien van

aparte publicaties beeft bet zich door zijne

krappe middelen groote beperking moeten
opleggen. Zoo beeft bet menig werk dat

door zijn aard of zijn omvang stellig voor

eene afzonderlijke uitgave in aanmerking

kwam, in een der zooeven genoemde tijd-

schriften opgenomen.
Voor zijne bekendheid beeft bet Java-

Instituut bet meest te danken aan zijne

congressen, zoowel de groote congressen,

te Bandoeng in 1921, te Djocja in 1924 en

te Soerabaja in 1926, als de taalcongressen,

twee Soendaneesche te Bandoeng, en twee

Javaansche te Solo en te Jogja gehouden
in 1924 en 1927.

Reeds door bet resultaat van meerdere

bekendheid niet alleen van bet Java-Insti-

tuut maar ook van de ter opluisterende

afwisseling van de vergaderingen vertoonde

inbeemscbe kunst, hebben die congressen

bun nut gehad. Maar daarnaast mogen ook

de gedachtenwisselingen omtrent de in be-

handeling gebrachte onderwerpen en de

verschillende gehouden voordrachten op
bet credit van ons Instituut gesteld worden.

Op bet groote Congres te Bandoeng werd
de bestudeering van de inbeemscbe muziek
ingezet, bet Congres te Soerabaja is te quali-

ficeeren als eene ontsluiting van de Cultuur

van Oost-Java en Madoera. Wil men geen

hoofdmomenten, maar hoofdlijnen, dan
kan men zeggen dat van bet eerste Congres

9



te Bandoeng via de taalcongressen en het

groote congres te Jogja tot dit congres toe

de lijn loopt van het streven om de in-

heemsche cultuur bij de opvoeding van en

het onderwijs aan de landskinderen meer
tot haar recht te doen komen. Te Bandoeng
ging het om het speciale punt van geschie-

denis-onderwijs op de Inlandsche scholen,

de taalcongressen behandelden eveneens

een bijzonder onderdeel der cultuur, nl.

de taal doch op een ruimer plan gebracht.

Het vraagstuk van eene algemeene taal

naast de dialecten, van de regulariseering

en de ontwikkeling van de taal werd niet

alleen met betrekking tot het onderwijs

maar ook in verband met de bevordering

van de cultuur in beschouwing genomen.

Op het groote congres te Jogja werd de

algemeene vraag betreffende de opvoeding

in inheemsch-cultureelen geest behaa-

deld, en als uitslag der discuss'es werd
het concrete oordeel uitgesproken, dat ,,als

grondslag voor een deugdelijk stelsel van

nationaal onderwijs en nationale opvoe-

ding de oprichting van een middelbare

school voor de Oostersche letteren nood-

zakelijk is”. In het onderwerp van dit

congres vindt die lijn ten slotte haar voor-

loopig eindpunt.

In dit korte, slechts tot de hoofdzaken

beperkte overzicht van het afgeloopen tien*

jarige tijdperk van het Java-Instituut heb

ik opzettelijk onvermeld gelaten de zaken

die thans nog aanhangig zijn, zooals het

aan eene speciale commissie toevertrouwde

onderzoek naar den stand van de Inland-

sche kunstnijverheid en het Inlandsche

ambacht en de antwoorden op de prijs-

vraag betreffende inheemsche omgangs-

vormen, die nog bij de commissie van

beoordeeling in onderzoek zijn. Opzette-

lijk ook heb ik geen namen van personen

genoemd. De dragers dier namen zijn de

dragers en de schragers van het Java-Insti-

tuut, ook al stonden of staan zij niet in

eenig organisatorisch verband tot het In-

stituut. Wat het Java-Instituut heeft kun-

nen verrichten en bereiken is toch door

hun arbeid of hun steun geschied. Zij zijn

het, die het streven van het Java-Instituut

helpen verwerkelijken, ja, die het Instituut

vormen. Door hen te huldigen zou het

Java-Instituut dus zich zelf huldigen.

Zijn het Java-Instituut in de eerste tien

jaren van zijn bestaan teleurstellingen niet

bespaard gebleven, over het algemeen kan

op die periode wel met erkentelijkheid en

voldoening teruggezien worden. Ik hoop,

dat in de toekomst ook aan dit Congres met
gelijke gevoelens herinnerd zal kunnen
worden.

Misschien is bij het kennisnemen van

het voor dit Congres gekozen onderwerp
bij sommigen van U de vraag gerezen, of

het, na de door den Landvoogd bij de

opening van de Volksraadszitting in Juni

van dit jaar gedane mededeeling, dat de

Regeering, doordrongen vandewenschelijk-

heid van uitbreiding van het hooger onder-

wijs met een literaire faculteit, toen reeds

opdracht had gegeventot het ontwerpen van

een schema voor de inrichting van die fa-

culteit, die tevens centraal orgaan voor het

taal- en volkenkundig onderzoek van den In-

dischen Archipel zal moeten zijn — of het

nog zin heeft om de kwestie op een congres

te behandelen. Het was niet in de eerste

plaats, omdat de desbetreffende vragen

reeds waren uitgeschreven en personen ter

beantwoording daarvan waren uitgenoo-

digd, dat het Bestuur van het Java-Insti-

tuut besloot die vragen te handhaven. Het
oordeelde het niet ondienstig, wanneer
door de kringen die aan de congressen van

het Java-Instituut plegen deel te nemen,

de wenschelijkheid van eene spoedige ver-

wezenlijking van het aangekondigde voor-

nemen der Regeering zou worden uitge-

sproken en suggesties, van het door het

Java-Instituut omschreven standpunt uit,

aangaande de inrichting der Faculteit

zouden worden gegeven. Van hetzelfde

gevoelen gaven de aangezochte prae-

adviseurs blijk door het voldoen aan het

hun door het Bestuur van het Java-Insti-

tuut gedane verzoek. Voor deze bereid-

willigheid en voor hunne aanwezigheid

alhier om hun prae-adviezen of stellingen
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nader toe te lichten en te verdedigen, betuig

ik hun gaarne den dank van het Bestuur

van het Java-Instituut, gelijk ik thans reeds

gaarne dank breng aan den Heer Soekawati

voor zijne bereidwilligheid om op dit

Congres eene lezing over Land en Volk
van Bali te houden. Ik hoop dat ik bij de

sinking van het Congres velen van de

andere aanwezigen zal kunnen bedanken
voor het deelnemen aan de discussies.

Voor reeds betoonde belangstelling is

het Bestuur van het Java-Instituut in de

eerste plaats eerbiedigen dank verschuldigd

aan den Beschermheer der vereeniging,

Z. E. den Gouverneur-Generaal. Ons Be-

stuur mocht van den len Gouvernements-
secretaris een in opdracht van Z. E. ge-

schreven brief dd. 25 Nov. jl. ontvangen

van dezen inhoud:

,,Met verwijzing naar Uw schrijven van

19 dezer, houdende mededeeling dat Uw
Bestuur het zich tot een bijzonder voor-

recht zoude rekenen indien de Gouverneur-
Generaal het Congres, hetwelk het Java-

Instituut voornemens is van 27 tot en met

29 December a.s. te Soerakarta te houden,

zou willen bezoeken, heb ik de eer, op last

van Zijne Excellentie U te berichten dat

Zij deze uitnoodiging zeer waardeert, doch

tot Haar leedwezen wegens ambtsbezig-

heden verhinderd is een reis naar Soera-

karta te ondernemen.

De Landvoogd heeft mij opgedragen

hieraan de beste wenschen van Zijne

Excellentie voor het welslagen van het

Congres toe te voegen en U Hare hartelijke

gelukwenschen met het jubileum van het

Instituut over te brengen”.

Het zal stellig Uw aller instemming

hebben wanneer het Bestuur van het Java-

Instituut namens het Congres Zijne Ex-

cellentie voor Hare heilwenschen telegra-

fisch dank betuigt (applaus). Ik kan hier-

aan nog toevoegen, dat Z. E. thans in ons

midden wordt vertegenwoordigd door den

Gouverneur van Soerakarta.

Eerbiedigen dank breng ik voorts namens
het Bestuur van het Java-Instituut aan

Z. H. den Soesoehoenan van Soerakarta

voor Hare talrijke gunstbewijzen; t.w. aan-

vaarding van het beschermheerschap van

het Congres, afvaardiging van vertegen-

woordigers, zending van een feestgave, die

wij gisterenavond hebben genoten, open-

stelling van de Kraton voor een bezoek van

de Congressisten, inzending op onze ten-

toonstelling, en verleening van subsidie

voor het Congres.

Eerbiedig dankt ons Bestuur 00k Z. H.

den Sultan van Jogjakarta voor Haar blijk

van belangstelling door bij Hare schriftelijke

gelukwenschen nog vertegenwoordigers af

te vaardigen.

Een vertegenwoordiger heeft verder ge-

zonden de Wd. Directeur van Onderwijs

en Eeredienst, die schriftelijk heeft mede-
gedeeld verhinderd te zijn het Congres bij

te wonen en zijn beste wenschen voor het

welslagen van het Congres te kennen heeft

gegeven. Hiervoor, en voor de aanvaarding

van het eere-lidmaatschap van het Congres

alsmede voor de toezegging van steun bij

financieelen tegenslag van het congres

brengt het Bestuur van het Java-Instituut

hem gaarne zijn dank.

Gaarne dankt ons Bestuur voorts alien

die in eene eere- dan wel eene daadwerke-

lijke functie in de organisatie van het

Congres zitting hebben willen nemen: den

Rijksbestuurder van Soerakarta als eere-

lid, de leden van het Algemeen Congres-

comite met P. A. Koesoemajoeda als

Voorzitter, de leden van het Comite van

Ontvangst met M. Ng. Jasawidagda als

Voorzitter, de leden van het Vermakelijk-

heidscomite met P. A. Koesoemabrata als

Voorzitter, de leden van het Comite van

logics met Dokter Soemeroe als Voorzitter,

de leden van de tentoonsti-llingscommissie

met P. A. Hadiwidjaja als Voorzitter,

voorts de beheerscommissie van de Sri

Wedari met P. A. Djatikoesoema als Voor-

zitter voor de ter beschikking stelling van

de Sri Wedari, den Regent-Patih van de

Mangkoenagaran voor de ter beschikking

stelling van de pendapa zijner woning als

vergaderplaats, den Javaanschen Kunst-

kring ,,Mardi Laras” voor de aanbieding
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van een gamelan-concert, en Dr. Pigeaud

en het echtpaar Brandts Buys voor hun in

het programma opgenomen toelichtingen

der feestelijkheden.

Den grooten feestavond van dit Congres
hebben wij te danken aan den eere-Voor-

zitter van het Java-Instituut P. A. A. Mang-
koenegara VII, die tot degenen behoort

die ik zooeven de dragers en de schragers

van het Java-Instituut noemde.

Dank verder aan de leiding van de S.S.

en aan de directeuren der verschillende

spoor- en tramwegmaatschappijen voor

de ten behoeve van het congres verleende

faciliteiten. Het was bij wijze van uitzon-

dering dat de S.S. -leiding aan de bezoekers

van ons congres toestond met de gegeven

tegemoetkoming ook van de eendaagsche

gebruik te maken.

Dat eindelijk de belangstelling van U
alien voor dit Congres het Bestuur tot ver-

heugenis en erkentelijkheid stemt, heb ik

reeds dadelijk in den aanvang gezegd. Tot
slot betuig ik U gaarne nogmaals den dank
van het Bestuur van het Java-Instituut

voor Uwe aanwezigheid.

Thans verklaar ik dit Congres geopend.

(Luid applaus)

van het congres aan Zijne Excellence te

willen overbrengen, [hetgeen tevens reeds

telegrafisch is geschied] waarop de Gouver-
neur bevestigend antwoordt.

Vervolgens krijgt de vertegenwoordiger

van Z. H. den Soesoehoenan van Soera-

karta, B. K. P. A. Tjakradiningrat, het

woord, die een welkomstrede in het

Javaansch uitspreekt.

De VooRZiTTER antwoordt, dat het be-

stuur van het Java-Instituut ervan over-

tuigd is, dat elk streven ter bevordering

van de Javaansche cultuur de instemming
en begunstiging van Zijn Hoogheid den
Soesoehoenan van Soerakarta heeft. Het
Java-Instituut is als vereeniging in dit op-

zicht zeer door Zijne Hoogheid verwend
en de Voorzitter herhaalt dan ook gaarne

nogmaals den dank van het Instituut tegen-

over den vertegenwoordiger.

Daarop spreekt de vertegenwoordiger

van Z. H. den Sultan van Jogjakarta B. K.

P. A. Adisoerja, de navolgende welkomst-

rede in het Javaansch uit:

Na de rede van den Voorzitter krijgt de

Gouverneur van Soerakarta als Verte-

genwoordiger van Zijne Excellentie den
Gouverneur-Generaal het woord enbetuigt

zijn dank voor de woorden van welkom
door den Voorzitter uitgesproken. Zijne

Excellentie in haar hoedanigheid van be-

schermheer van het Java-Instituut heeft

den Gouverneur opgedragen het congres

uitdrukkelijk de warme belangstelling van
Zijne Excellentie in het Congres mede te

deelen en Haar beste wenschen voor het

goede welslagen van het congres over te

brengen.

Hierbij voegt spreker tevens zijn per-

soonlijke goede wenschen.

De Voorzitter betuigt hierop namens
het heele congres dank voor deze woorden
en verzoekt den Gouverneur om den dank
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_De VooRZiTTER antwoordt, dathetbestuur
zich nog levendig herinnert hoe in 1924 in

Jogjakarta Z. H. van Haar belangstelling

blijk gaf, niet alleen door verschillende

gunstbewijzen, maar 00k door persoonlijke

aanwezigheid.

Dat Z. H. thans verhinderd is aanwezig te

zijn vat het bestuur dan ook niet als een
frase op. Spr. dankt voor de goede wenschen
en de afvaardiging van een vertegenwoor-
diger en verzoekt dezen laatsten den eer-

biedigen dank van het bestuur over te

brengen. {Applans).

Het woord is dan aan Dr. G. W. J.

Drewes als vertegenwoordiger van den
Directeur van Onderwijs en Eeredienst.
Hij spreekt als volgt:

Mijnheer de Voorzitter.

De Directeur van O. en E., dien ik de
eer heb op dit Congres te vertegenwoordi-
gen, heeft mij opgedragen aan het Hoofd-
bestuur van het Java-Instituut mede te

deelen, dat hij tot zijn spijt verhinderd is

hier ten Congresse aanwezig te zijn.

Deze betuiging van leedwezen, m. d. V.,

is in den kring van Uw Hoofdbestuur
welhaast overbodig, geloof ik. Mijn last-

gever behoort, evenals U, m. d. V., en
enkele andere hier aanwezigen, tot den
kring van personen, die tien jaar geleden
gestaan hebben aan de wieg van het Java-
Instituut, die met blijdschap de eerste

levensteekenen hebben begroet, en zich

bij voortduring hebben verheugd in zijn

gestadigen bloei. Onder deze omstandig-

heden, m.d.V., spreekt het wel vanzelf, dat

het spijtig is, zich niet met U persoonlijk te

kunnen vergewissen van de groote belang-

stelling, die het Java-Instituut hier geniet,

en van de belangrijke en laat ons hopen
blijvende plaats die het zich in onze samen-
leving heeft weten te verwerven.

Het behoort tot de verdiensten van het

Instituut, dat het de algemeene en de bij-

zondere vraagstukken, welke het Javaan-

sche cultuurleven raken, heeft weten te

stellen, aldus de belangstelling ervoor heeft

weten te stimuleeren, deze belangstelling

door deskundige leiding richting heeft

weten te geven, en dat het door zijn open-

bare behandeling van tal van onderwerpen
tot uiting heeft weten te brengen wat in

den breeden kring van belangstellenden

leefde.

Het is U bekend, dat hetonderwerp het-

welk thans door Uw Hoofdbestuur aan de

orde is gesteld, ook de voile aandacht van

het Departement heeft. Ik moge U dus ver-

zekeren dat het Departement met groote

belangstelling de resultaten tegemoet ziet

van het Congres dat onder Uwe auspicien

staat gehouden te worden. Derhalve moge
ik eindigen met U de beste wenschen over

te brengen, niet alleen voor het welslagen

van deze bijeenkomsten, maar ook voor

het nieuwe lustrum, dat het Java-Instituut

thans is ingegaan. (ApplausJ.

De Voorzitter is overtuigd, dat het be-

stuur van het Java-Instituut nimmer tever-

geefs een beroep zal doen op den Directeur

van O. en E. voor steun en samenwerking.

Spr. drukt zijn leedwezen uit over de

verhindering van den Directeur om hier

aanwezig te zijn, dankt voor de vertegen-

woordiging en verzoekt dr. Drewes dien

dank over te brengen.

Mededeeling wordt gedaan van het ont-

vangen van een telegram van den Directeur

van B. B., inhoudende beste wenschen voor

het welslagen van het congres, en van een

schrijven van den Rijksbestuurder van

Jogjakarta van dezelfde strekking.
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De Voorzitter stelt thans aan de orde

hetonderwerp: Oostersch letterkundig
HOOGER ONDERWIJS.

Door het Bestuur van het Java-Insti-

tuut werden aan de prae-adviseurs de

volgende vragen voorgelegd;

1. Moet thans in Nederlandsch-Indie

de gelegenheid worden geschapen tot aca-

demisch onderwijs in Oostersche letteren

en wijsbegeerte?

2. Zoo ja, op welke wijze dient zulks te

geschieden, door instelling van eene zelf-

standige faculteit, of op andere wijze?

3. Op welk ideeel en op welk practisch

doel dient dat onderwijs te worden gericht?

4. Welke vakken dient het met het oog

daarop in de eerste plaats te omvatten?

5. Hoedanig behoort overigens dat on-

derwijs te worden ingericht om aan het

gestelde doel te beantwoorden?
De geleverde praeadviezen en de in-

gediende stelhngen zijn opgenomen in

Djawa, laatste aflevering van 1929.

Thans zal allereerst in alfabetische volg-

orde het woord gegeven worden aan de

praeadviseurs tot toelichting of nadere

aanvulling van hun schriftelijk advies.

Dr. G. W. J. Drewes, praeadviseur,

spreekt als volgt;

Geachte toehoorders.

Ik moet beginnen met U mijn veront-

schuldigingen aan te bieden over het feit,

dat gij niet in de gelegenheid zijt gesteld,

van de beschouwingen, welke ik U op dit

Congres ter overweging zal aanbieden, van
te voren kennis te nemen. Verder roep ik

Uwe clementie in, dat ik thans misschien

iets meer tijd noodig zal hebben dan anders

wellicht het geval zou zijn geweest, 00k al

zal ik het niet extra lang maken. En U,
m. d. V.,dank ikvoor Uwe welwillendheid,

dat gij mij toegestaan hebt van de gebruike-

lijke methode af te wijken en alleen stel-

lingen in te dienen, toen de gelegenheid

mij ontbrak om op tijd met mijn praeadvies

klaar te zijn.

M. d. V. Mijnaanvankelijkeaarzelingom

op dit Conges een prae-advies uit te bren-

gen sproot niet alleen voort uit mijn on-

vermogen om op den door het Congresbe-

tuur gestelden termijn gereed te kunnen
zijn. Ik had 00k andere bezwaren, en een

van de eerste tegenwerpingen, die ik te

berde bracht, was wel deze, dat ik — ten

onrechte — meende dat over het door U
aan de orde gestelde onderwerp reeds door

zoovelen bij verschillende gelegenheden

zooveel gezegd was, dat het als afgedaan

kon worden beschouwd. Ook al had zich

misschien nog geen communis opinio ge-

vormd, zooveel scheen toch wel gezegd te

kunnen worden, dat er een kamp van voor-

standers en een van tegenstanders was, die

niet gemakkelijk te verzoenen schenen, en

die toch ook geen lust meer gevoelden

nogmaals elkanders krachten te meten,

nu de zaak waarom het ging in principe

beslist leek. M. d. V., de komst van het

publiek naar dit Congres, die aanzienlijk

grooter is dan hetgeen ik tot dusverre

meemaakte, bewijst dat ik ongelijk had.

Het Oostersch Letterkundig Hooger On-
derwijs moge dan al herhaaldelijk het

onderwerp van besprekingen hebben uit-

gemaakt, het blijkt als vraagstuk ter behan-

deling nog altijd voldoende interessant, en

uit dien hoofde moet ik erkennen, dat ik het

een gelukkige greep acht van het Hoofd-

bestuur thans op dit congres ter herden-

king van het tienjarig bestaan een zoo

belangrijk cultureel onderwerp nogmaals

aan de orde te hebben gesteld.

Ik zal U niet vermoeien met alles op te

sommen, wat er tot dusverre over de nood-

zakelijkheid, de inrichting en te verwachten

resultaten van een litteraire faculteit ge-

schreven is. Maar tot juist begrip van dat-

gene wat ons, menschen van het jaar 1929,

scheidt van vroegere beschouwers, en tot

inzicht in datgene wat ons met hen ver-

eenigt, trots alle wisseling der omstandig-

heden, die het snelle Indische leven heeft

teweeggebracht, moet ik toch even enkele

jaren teruggaan.

De gedachte aan een Universiteit voor
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Indie vindt men reeds in 1910 tot uitdruk-

king gebracht in de doelstelling van de
Ned. Ind. Universiteits-vereeniging, welke

beoogde door omzetting van de bestaande

vakscholen in hoogescholen successievelijk

te komen tot een volledige Universiteit.

Diametraal hiertegenover staat het waarde-
volle rapport van de Nederlandsche com-
missie van advies voor de oprichting van
een Indische Universiteit, benoemd door
het bestuur van het tweede Koloniale On-
derwijscongres van 1919. Dit Rapport,

samengesteld door den Leidschen hoog-
leeraar Krom, houdt zich niet bezig met
onderdeelen van hooger onderwijs, die

destijds reeds min of meer in het stadium
van uitvoering waren gekomen, als het

medisch en het juridisch vakonderwijs,

gegeven aan de Stovia en de Rechtsschool,

noch 00k met zulke, diebeterin Indie zelf

beoordeeld konden worden, als de Facul-

teit derWis- en Natuurkunde. De Com-
missie, bestaande uit de hoogleeraren

Bavinck, Bruins, Hazeu, Kohnstamm, Krom
en Van Vollenhoven, uit den Inspecteur

van het gymnasiaal onderwijs Dr. Vin-
kesteijn, en uit de doktoren Abdoel Rivai,

Lumentut en Tehupeiorij
,
ging recht op het

doel af en bepaalde zich tot wat haars

inziens de kern der zaak uitmaakte, de
zgn. cultuurwetenschappelijke faculteit. De
vraag naar de wenschelijkheid daarvan was
voor haar geen vraag meer, aangezien zij

zich op het standpunt stelde dat een Uni-
versiteit zander deze faculteit vroeg of laat

tegenover hare oorspronkelijke organisatie

gedreven zou worden naar hetgeen Indie

als voornaamste taak van haar zoueischen.

Deze taak is, dit behoeft wel geen lang

betoog, dat zij uitmaakt het middelpunt en
de drijvende kracht der Indonesische cul-

tuur. Maar hoe zal zij dit kunnen zijn als

de faculteit der cultuurwetenschappen ont-

breekt.

Teneinde nude cultuurwetenschappelijke

vorming aan zooveel mogelijk studenten te

kunnen schenken, schetste zich de Com-
missie een studie-inrichting in klassieken

geest. Alvorens de student tot de eigenlijke

vakstudie mocht overgaan, zou hij gedu-

rende eenige jaren een propaedeuse moeten
doormaken die hem de Indonesische cul-

tuur zou doen kennen en in haar historische

wording zou doen begrijpen. Niet alleen

de aanstaande leeraren in de cultuurvakken

op de middelbare scholen en de aanstaande

taalambtenaren, maar 00k de aanstaan-

de rechtsgeleerden en bestuursambtenaren

zouden aan deze gemeenschappelijke pro-

paedeuse moeten deelnemen, aangezien

goed begrip van den inhoud der Indische

cultuur voor hen alien van evenveel belang

werd geacht.

Drie jaar later, in 1924, werd de Rechts-

hoogeschool opgericht, zoodat op het derde

Koloniale Onderwijscongres, in April 1924
te Den Haag gehouden, bij de toenmalige

beraadslagingen over het Oostersch Letter-

kundig Hooger Onderwijs met deze nieuwe

instelling, welker totstandkoming verze-

kerd was, rekening moest worden gehouden,
De Regeering had dus hare keuze bepaald.

Niet de Universiteit naar klassiek-humanis-

tischen trant zou aan Indiejworden geschon-

ken; integendeel, de bestaande vakscholen

zouden naar gelang van de behoefte in

vakhoogescholen worden omgezet. Het cul-

tuurhistorisch onderricht kon wachten. Zoo
zien wij dahook het derde Koloniale Onder-
wijscongres zich alleen maar bezighouden

met de vraag, hoe de litteraire vakken, on-

dergebracht bij het Rechtskundig Hooger
Onderwijs, zouden kunnen uitgroeien tot

een zelfstandige letterkundige faculteit. Met
niet versagend optimisme zijn weer tal

van praeadviseurs aan het werk gegaan

om andermaal het goed recht van de

cultuurhistorische en litteraire studie te

bepleiten en hunne goede verwachtingen

dienaangaande uit te spreken, al bood de

toenmalige ongunst der omstandigheden

bijzonder weinig uitzicht op spoedige ver-

werkelijking van hunne idealen. De eenige

scepticus echter onder de inleiders. Profes-

sor Krom, opsteller van het zooeven door

mij besproken rapport van 1921, heeft zijn

prae-advies genoemd een motiveering van

zijn onvcrmogen om te spreken over een
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uitgroeiiingsmogelijkheid die hij niet zag.

Ik geloof dat hij het bij het rechte eiiid

heeft gehad. Het onderwijs in de Indo-

logische vakken aan de Rechtshoogeschool

kon uiteraard niet anders beoogen dan het

bijbrengen van zooveel kennis als de ge-

middelde jurist in de Indischc maatschappij

noodig heeft, en had zich dus in de eerste

plaats te orienteeren op de practijk. Hoe
dus deze opleiding, die aan vrij enge be-

perkingen gebonden was, de kiem voor een

litteraire faculteit in zich kon dragen, valt

niet gemakkelijk in te zien. Zij was ge*

doemd om, zooals Professor Huizinga het

uitdrukt, te blijven een van de schrale

plantjes van cultuurwetenschap, kwijnend

onder de schaduw der toegepaste vakstudie.

binds 1924 is echter de situatie nogmaals

gewijzigd door de instelling van de Oos-
tersch-klassieke afdeeling der A. M. S.,

welke in 1926 haar beslag kreeg. De pro-

paedeuse, welke men in 1921 aan de

Universiteit wilde verschaffen, werd over-

gebracht naar de middelbare school, even-

als ook in Nederland en elders vroeger

met het ,,studium generale” is geschied.

In het luttele tiental jaren, die sinds het

tweede Koloniale Onderwijscongres ver-

loopen is, heeft de situatie zich dus gron-

dig gewijzigd. Wij kunnen niet meer met
een schoone lei beginnen, zooals men dat

destijds wilde. De commissie van 1919
beoogde voornamelijk de competente op-

opleiding van 4 categorieen van personen,

taalleeraren, leeraren in de cultuurweten-

schappen, rechterlijke ambtenaren en amb-
tenaren van het Inlandsch Bestuur.

Voor de Inlandsche B.B.-ambtenaren

wordt vanvele zijden geroepen om hooge-

school-onderricht; ook de Heer Soejono

bepleit dat in zijn praeadvies voor dit

congres, en op den duur zal het er zeker

van moeten komen. Misschien zal het mo-
gelijk zijn om, met gelijktijdige opheffing

van de Bestuursschool een hoogere op-

leiding voor het Inlandsch B.B. in het leven

te roepen aan een vereenigde faculteit van

rechten en letteren, in den zelfden trant
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als de opleiding voor het Europeesch B. B.

aan de Leidsche Universiteit. Maar dan

moet er toch eerst een litteraire faculteit in

het aanzi; zijn geroepen, zoodat diegenen,

die voor een hoogere opleiding van het

Inlandsch B. B. geporteerd zijn, de op-

richting van een litteraire faculteit niet

anders dan toejuichen kunnen.

Voor de a. s. rechtelijke ambtenaren, de

derde groep van het plan van 1919, is reeds

gezorgd door de instelling van de Rechts-

hoogeschool. Zoodat dus alleen de twee

eerste categorieen, de taalleeraren en de

leeraren in de cultuurhistorische vakken,

hier te lande nog steeds geen hoogere op-

leiding kunnen krijgen. Nu zou men kun-

nen tegenwerpen, dat natuurlijk bij een

volledig geoutilleerde hoogeronderwijsin-

stelling ook behoort de hoogere opleiding

van de door mij zooeven genoemde perso-

nen, maar dat in dit geval toch de praeala-

bele kwestie moet zijn, of de behoefte

wel zoodanig is, dat deze hoogere op-

leiding verantwoord mag heeten, en of in

de bestaande behoefte niet van elders kan

worden voorzien. De laatste vraag kan

m.i. niet anders dan absoluut ontkennend

worden beantwoord. Het aantal taalamb-

tenaren, dat jaarlijks door de Leidsche

Hoogeschool wordt afgeleverd, is zoo

gering, dat telkenmale weer de hevigste

gevechten moeten worden geleverd voor

men zich in het gelukkig bezit van zulk een

zeldzaam exemplaar mag verheugen. De
ter aanvulling van het tekort in het leven

geroepen middelbare opleiding in de in-

heemsche talen heeft, naar ik meen, even-

min bevredigende resultaten opgeleverd.

Daartegenover staat dat de praktijk drin-

gend vraagt om taalleeraren, zooals door

den Directeur van Onderwijs in de jong-

ste Volksraadszitting met nadruk is ver-

klaard, en wel omdat met de voortgaande

verwestersching van onderwijs en maat-

schappij de kennis der inheemsche talen

meer en meer het kind van de rekening

wordt. Ik heb thans niet de gelegenheid

om over dit punt hier breedvoerig uit te

weiden. Voor elkeen echter, die in de



gelegenheid is zich hierover een oordeel

te kunnen vormen, is het opvallend, hoe
het taalbederf welig voorttiert, zelfs al

laat men een ruime marge aan modernis-

men en neologismen. Het gevolg hiervan

is het ernstige verschijnsel van toenemende
ontdemocratiseering van de taal der ont-

wikkelden, die ten slotte op volkomen
onverstaanbaarheid voor anderen moet uit-

loopen. De kloof die hier gaapt, is wij-

der dan men denkt. Eenerzijds ziet men
een star vasthouden aan het oude, door
de traditie geheiligde en onaantastbaar

geachte, andererzijds dikwijis een volslagen

ontbreken van het besef dat er hier iets te

verliezen valt.

Men ziet niet in, dat het verliezen van
het begrip voor de eigen taal tevens be-

teekent het verliezen van den sleutel tot

het eigene, door voorgaande geslachten

opgebouwde cultuurbezit. Niet gering is

het aantal dergenen, die het zelfs een

gelukkig verschijnsel vinden, dat de weg
naar het eigene in verleden en heden meer
en meer geblokkeerd schijnt te raken, en

die in het veld winnen van wat men dan
,,werkelijkheidszin” noemt, een verblijdend

teeken des tijds zien. De Commissie van

1919 achtte zich verzekerd van de mede-
werking en de sympathie van een groote

groep der intellectueele Indonesiers, die

zich bij de voorgenomen ontwikkeling der

vakscholen wantrouwend afzijdig zouden
houden. Doch in 1929 is het, blijkens het

praeadvies van den Heer Soejana, noodig

zich te verweren zelfs tegen inheemsche

vrienden, die, zonder de omstandigheden
eerst onder de oogen te zien, de vraag

hebben opgeworpen of niet een land-

bouwhoogeschool de voorkeur verdient

boven een letterkundige faculteit, en die

dus blijkbaar zijn aangestoken door de

populair-Westersche overschatting van de

zgn. exacte wetenschappen, die hier in

Indie nog veel sterker is dan in Europa.

Geboeid door al datgene wat in de eigen

cultuur ontbreekt, zijn zij geneigd daaraan

een onevenredig groote beteekenis te hech-

ten, omdat het tegenwicht der materieele

cultuur, dat voor het evenwicht zorgen

moet, zich aan hun aandacht onttrekt.

Aan den anderen kant zijn er ook, die,

na de materieele cultuur van het Westen
aanschouwd te hebben, zich vol afschuw
daarvan afwenden om op een door hen
gehandhaafde geestelijke superioriteit van
het Oosten terug te vallen. Beide groepen

hebben door hun eenzijdigheid ongelijk.

Het ethische, maar pessimistische denk-

leven van het oude Oosten is niet meer voor

dezen tijd, maar evenmin dient men nieuwe
cultuurimpulsen te ontleenen aan ideeen

die in het land van hun oorsprong, Eu-
ropa, reeds als ,,verbruikt” zijn onderkend.

Onze huidige Europeesche cultuur gaat

geestelijk terug op de laatste groote filoso-

fische beweging die Europa heeft gekend,

de Aiifklaerung der achttiende eeuw, die

via het rationalisme geleid heeft tot den
grooten opbloei der natuurwetenschappen,

welke het moderne heden mogelijk heeft

gemaakt. Doch terwijl de Aufklaerung zich

de geestelijke en zedelijke volmaking des

menschen als cultuurideaal stelt, richt het

moderne leven den mensch geestelijk te

gronde, door den staat van misologie (om
met Kant te spreken), de haat aan de Rede,

die zoover gaat, dat men niet alleen de

kunst, maar ook de wetenschappen als een

luxe van het verstand is gaan beschouwen.

Niet voor niet wordt er van verschillende

zijden in Europa tegen de toenemende
ontgeestelijking der cultuur gewaarschuwd.

Laat men hier dan ook niet het kind met
het badwater weggooien en vanwege de

maatschappelijke onvruchtbaarhcid van het

oude Oostersche denken zich, zooals men
dat dan noemt, stellcn op den vastcn bodem
der feiten. Op die wijze bouwt men zich

een toekomst zonder plan of fundament, en

schept een oppervlakkige en materieele

civilisatie, in wezen een cultuur zonder

zich

Men zal vragen: wat heeft dit nu alles

te maken met de instelling van een litteraire

faculteit? Ik zou zeggen: dat verband ligt

niet zoo ver. In zijn beschouwing van het

Indisch Hooger Onderwijs in het alge-
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meen, opgenomen in den bundel praead-

viezen van het Kol. Onderwijscongres van

1924, zegt Professor Schepper o.m. het

volgende:
,
,Een harmonisch ingerichte facul-

teit der letteren en wijsbegeerte, waar-

bij de studie geconcentreerd doch de be-

langstelling gericht wordt op wetenschap,

wijsbegeerte en kunst, zonder dat diepere

beschouwing van den godsdienst ontbreekt,

zal de studenten (00k der rechts- en me-
dische faculteit) eenigszins vrijwaren tegen

den kwaden intellectualistischen greep, die,

onder den schijn van groote geleerd-

heid, het Onderwijs wezenlijk omlaagtrekt.

Geestesbeschaving, zeljbezinning, zeljkennis

— deze ,,opvoeding van den geest” moet

de Universiteit haar discipelen geven, veel

meer dan bergen vakgeleerdheid, die den

geest oversteipen en verstikken, in plaats

van hem tot zichzelf te brengen en zich-

zelf te laten worden. Zoodra men van

geleerdheid en kennisvermeerdering het

eigenlijke doel der studie maakt, verliest

het denken zijn innerlijke waarde vanzelf-

bezinning en zelftucht, waardoor het

weten zijn grond kwijt raakt en tot schijn-

weten wordt.”

In dit uitvoerig citaat, dat ik in zijn

geheel heb voorgelezen omdat het mij zoo

belangrijk voorkwam, wordt de algemeene

waarde van het litterair en wijsgeerig

Hooger Onderwijs duidelijk gepreciseerd.

Naast zijn bijzondere taak als opleidings-

gelegenheid tot diverse maatschappelijke

betrekkingen en als leidend orgaan van

litteraire en historische vakwetenschap

heeft het nog deze functie, dat het in niet

geringe mate bijdraagt tot het aanbrengen

van de geestelijke sfeer, welke de geheele

studie op hoogere plan brengt. Vandaar

dan ook dat het zeer wenschelijk moet
worden geacht, om met de instelling der

letterkundige faculteit tevens de Universi-

teit van Batavia te stichten. Welke orga-

nisatorische moeilijkheden zich hier zouden

kunnen voordoen, en hoe deze te onder-

vangen, kan ons hier onverschillig zijn.

Het ontwerpen van een doeltreffende or-

ganisatie, die ook administratieve voor*

deelen biedt, kan men met gerust hart

overlaten aan wien zulks aangaat. Ik heb

hier alleen willen betoogen, dat het

Hooger Onderwijs in zijn geheel met
een vereeniging der bestaande inrichtingen

tot eene universiteit gediend is, en dat zij

aan het cultureele peil der studenten ten

goede zal komen.

Een van de vraagstukken waaraan men
in het algemeen veel gewicht hecht bij de

beschouwing van het onderwerp, dat ons

hier bezig houdt, is ook de verhouding

tusschen het nationale en het internationale

in de cultuur. Het wil mij voorkomen, dat

men eenerzijds te groote opbloei van het

nationale, en tengevolge daarvan een zekere

verenging van gezichtsveld heeft gevreesd,

terwijl andererzijds men zich zal moeten
hoeden voor onjuiste verwachtingen. Een
van de beelden, die Albert Schweitzer, de

bekende Duitsche theoloog, filosoof, me-
dicus en Bachkenner, gebruikt in zijn cul-

tuurfilosofische beschouwingen, is dit, dat

de ondiepten welke de cultuurstroomingen

onder de oppervlakte scheiden, alleen bij

laag peil bloot plegen te komen. Ik vraag

mij dan ook, of de gevaren die hier geducht

worden, niet veel geringer zullen worden,

wanneer aan een wetenschappelijke in-

richting als de nu besproken faculteit zal

worden, naar beproefde methode eveneens

de Oostersche cultuurgeschiedenis zal kun-

nen worden behandeld. Het leeren werken

naar de gedegen onderzoekingswijze der

Europeesche wetenschap zal aanvankelijk

misschien het gevoel wekken, louter ver-

liesposten op te leveren. Het behoeft geen

betoog, dat dit schijnbare verlies inderdaad

niet anders is dan winst. Winst voor het

recht verstaan van de eigen cultuur in zijn

wezen en wording, winst ook als vergemak-

kelijkend de inpassing in het internationale

cultuur- en denkleven, waarin dezelfde nor-

men gelden, die dan ook voor de beschou-

wing der eigen cultuur zullen zijn ge-

wonnen. Eerst dan zal er sprake kunnen
zijn van cultuurbevordering en zal ver-

starring kunnen worden vermeden. Daar-

18



toe is ook noodig een eng contact met
het leven. Er moeten geen onbruikbare

kamergeleerden worden gevormd, doch
het streven moet erop gericht zijn een

nieuwe generatie van cultureele voorman-
nen te kweeken, die elk op zijn gebied en

in zijn kring nieuw zal moeten opbouwen,
waar het oude voorbij is, doch niet werd
vervangen.

Dit lijkt alles misschien heel theoretisch

en vaag, doch het is dat niet. Wanneer ik

mij beperk tot het terrein dat mij het meest

vertrouwd is, dat van de litteratuur, dan
word ik daar haastelkendagopnieuwgesteld

voor de behoeften van den nieuwen tijd.

In de Javaansche litteratuur heeft zich

door de eeuwenlange heerschappij van het

kosmisch levens- en eenheidsgevoel over

den Javaanschen geest een hoogst verfijnde

poezie ontwikkeld, welke door vorm en

inhoud niet zoozeer zich toelegt op het

klare uitbeelden van bepaalde onderwerpen,

doch meer door een gansche reeks van

variaties op hetzelfde thema een bepaalde

stemming tracht te suggereeren. Deze
eigenaardige stijl, die zoowel door het

aantal van de daarin geschreven werken als

door de waardeering die zij ondervindt, de

belangrijkste praestatie van de Javaansche

litteratuur moet worden genoemd, beant-

woordt aan vele eischen, die men stellen

kan, doch zij heeft een groote schaduwzijde,

en wel deze dat zij bij voortduring de tot-

standkoming van een Javaanschen prozastijl

tegenhoudt. Terwijl mij toch uit de prak-

tijk bekend is, dat daaraan een ongemeen
groote behoefte bestaat. Onze tijd immers
heeft behoefte aan een klaren, preciesen,

recht op het doel afgaanden schrijftrant.

De oude wijze van langzame en subtiele

benadering van zijn onderwerp wekt niet

die heldere voorstellingen, welke het mo-
derne leven eischt. De prozastijl behoeft

natuurlijk de poezie niet te verdringen,

maar er moet toch wel een zoodanige afba-

kening van terrein komen, dat men zich

niet meer zet tot poetische bewerkingen

van wetten en verordeningen, zooals meer-

malen is gebeurd.

Wanneer men den eisch van een nieuwen
stijl aan de komende generatie van littera-

toren mag en moet stellen, dan is het dui-

delijk, dat het onderwijs zich niet alleen

mag bezighouden met de litteratuurpro-

ducten van het verleden, maar dat het ook,

en zeker niet in de laatste plaats de levende

taal tot object zal moeten hebben. Hier

ligt, geloof ik, het groote verschilpunt met
de Leidsche opleiding in de taal- en letter-

kunde van den Oostindischen archipel.

Aangezien in Leiden het contact met de

levende taal bij de studenten te eenenmale

ontbreekt, valt vanzelf het accent op het

verleden, op het klassieke, zoodat men al

gauw geneigd is uitsluitend het Oudja-
vaansch te gaan beoefenen en zich van
het moderne Javaansch vooralsnog weinig

aan te trekken. Het behoeft geen betoog,

dat dit aan een faculteit in het land zelf

nooit en te nimmer zal mogen gebeuren.

Evenals voor de moderne talen in Holland

geschiedt, zal de eisch van practische vaar-

digheid in het mondeling en schriftelijk

gebruik der taal gesteld moeten worden.

Doch niet alleen zal het accent hier anders

moeten vallen dan in Holland, ook de

combinatie van studievakken bij de examens
zal niet geheel en al dezelfde mogen zijn.

Het gevaar van al te groote specialiseering

bij een doorgevoerde differentiatie als in

Leiden voor het doctoraalexamen moge-
lijk is, is volstrekt niet denkbeeldig. Het
is echter allerminst een onredelijke eisch,

van de studenten te vergen, dat zij twee

der belangrijkste talen, men mag wel zeg-

gen: de twee belangrijkste talen van Indo-

nesie, onder de knie hebben. Al naar gelang

den voorkeur van den candidaat kan dan
het zwaartepunt liggen in het Javaansch

of in het Maleisch. De opleiding, zooals

ik mij die voorstel, komt dus hierop neer,

dat men voor het candidaatsexamen zich

bezighoudt met de hoofdtalen van de twee

culturen, die zich in den Archipel in het

verleden hebben doen gelden, nl. het

Sanskrit en het Arabisch en dat men tevens

naast en door middel van die twee talen

ook de cultuurgeschiedenis van Voor-Indie
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en van de Mohammedaansche wereld be-

studeert. Ter orienteering en ter verge-

makkelijking van den aanpak van deze

twee talen van geheel andere structuur dan
de Indonesische zou het zeer gewenscht
zijn, ook een encyclopaedisch overzicht der

taalwetenschap op het program te zetten,

waarop dan na het cand.-examen met het

onderwijs in de taalvergeiijking kan worden
voortgebouwd. Na het candidaatsexamen

worden dan verder de Javaansche en Ma-
leische talen onderwezen, en de taalverge-

lijking van de Indonesische taalgroep, ter-

wijl verplichte en onverplichte bijvakken als

ethnografie, geschiedenis en archaeologie

al naar gelang van het gekozen hoofdvak
zullen moeten worden beoefend.

Ook zal een aparte richting voor de
geschiedenisstudie moeten worden gescha-

pen, zoodat het mogelijk wordt zich daar-

aan van den aanvang af te wijden. Een
taalkundige propaedeuse is in verband met
de veeltaligheid der geschiedbronnen in dit

land daarbij een eisch der praktijk.

Ten slotte zal moeten worden overwogen,

of ook niet het Nederlandsch en de Neder-
landsche beschavingsgeschiedenis als vak-

ken zullen worden opgebracht, niet alleen

om zichzelve, maar ook als inleiding tot de
kennis van het West-Europeesch cultuur-

leven, waarvan het Nederlandsche een
onderdeel is. De weg naar het Westen zal

uiteraard nog langen tijd via het Neder-
landsch loopen, en aldus zal men dan op
ongezochte wijze ook langs een anderen
weg dan die der wetenschapelijke metho-
de, welke men overneemt, met het Westen
in contact komen.

In mijn laatste stelling heb ik ten slotte

nog een desideratum opgenomen, welks

vervulling het onderwijs, de wetenschap en
de bekendheid der Indonesische Studien

ten goede zal komen. Ik bedoel de instel-

ling van een behoorlijk geoutilleerd fone-

tisch laboratorium. Professor Uhlenbeck,
de grootmeester der Nederlandsche lingui-

sten, zeide in zijn openingsrede van
het internationale linguistencongres, dat in

in het jaar '1928 te Den Haag werd gehou-

den, dat gezonde taalstudie ondenkbaar is

zonderweloverwogen phonetisch transscrip-
tiesysteem. Vastlegging der tallooze Indo-

nesische dialecten en talen op deze wijze is

alleen mogelijk langs den experimenteelen

weg van het fonetisch laboratorium. In

Parijs en in Hamburg heeft men dit reeds

lang ingezien, en ik behoef hen, die eenige

jaren geleden het Congres van het Oostersch

Genootschap in Leiden bijwoonden, slechts

te herinneren aan de allerinteressantste

proeven van dialectopnamen, gemaakt in

de Duitsche krijgsgevangenen-kampen, om
het belang van zulk een laboratorium voor

het onderwijs boven twijfel te stellen.

Wanneer men dan tevens het algemeen
aangenomen fonetisch transscriptiesysteem

adopteert, zal er eindelijk eens een einde

komen aan de verwarring die op dit gebied

bestaat, en die voor de buitenlandsche

wetenschap het dikwijls haast onmogelijk

maakt, een spoedig overzicht over de

algemeene situatie te krijgen. Het behoeft

geen betoog, dat zulks aan den wetenschap-

pelijken naam van de Universiteit en zijn

medewerkers, laat ons hopen dat het er

velen zullen zijn, ook van Indonesischen

bloede, ten goede zal komen.
M. d. V. Ik ben aan het einde van mijn

inleiding gekomen. Laat ik dan besluiten

met de hoop uit te spreken, dat de belang-

stelling en de sympathie voor eene faculteit

der letteren, zoo overtuigend op dit congres

gebleken, alom zoo groot zullen mogen
worden, dat de instelling daarvan onafwijs-

baar is. (Applaus)

Dr. S. J. Esser, praeadviseur.

M. d. V., D. en H.!

De Litteraire Faculteit die wij aan de
Regeering vragen (want het staat, na al

wat over deze zaak gezegd en geschreven

is, wel vast dat het Java-Instituut van haar

noodzakelijkheid overtuigd is), die Litt.

Fac. dan, die wij alien als hartewensch

koesteren, is (zoo luidt de grondgedachte

van het praeadvies dat ik de eer had voor
U te schrijven) een belang van alle groepen

20



die te zamen de bevolking van Ned. -Indie
uitmaken. Voor den Chinees hier te lande,

in wien het millennien oude cultuurbloed

spreekt wanneer hij voelt dat hij den band
met de bron van zijn beschaving niet mag
loslaten, maar tevens zijn eigen Indisch-

Chineeschen aard behoort te cultiveeren,

te bestudeeren en te realiseeren, voor den
Javaan, die zijn schoone moedertaal en
litteratuur ten prooi dreigt te zien worden
aan een verval dat in den modernen tijd

met zijn intensieven vreemden invloed

schier niet te stuiten schijnt, voor den
Austronesier van welk beschavingspeil ook,

wiens taal, cultuur en volksaard aan dezelf-

de of soortgelijke creoliseerende invloeden

biootstaan, voor den Nederlander, die zijn

nationale eer op het spel ziet en die, door
beoefening van de cultuurwetenschappen

van den Pacific, eenerzijds de hem toeko-

mende plaats onder de Austronesische

mogendheden wil innemen en behouden en

andererzijds bij wil dragen tot de vervulling

van die taak der menschheid die door nie-

mand scherper dan door den Westerling
wordt gevoeld, nl. om op aarde te ontginnen

en te doorvorschen wat er maar te ontgin-

nen en te doorvorschen valt, en op deze

wijze zijn drang tot zelf-realisatie volgen,

voor hen alien is een geesteswetenschappe-

lijk centrum een vitaalbelang. Wanneer er

een ding is dat met onloochenbare duide-

lijkheid naar voren springt uit het vele dat

ten gunste van zulk een centrum is aange-

voerd, dan is het wel dit dat de cultureele

belangen waarom ’t hier gaat, en die door

niets beter behartigd schijnen te kunnen
worden dan juist door een Litteraire Facul-

teit, die zijn van geheel Ned. -Indie. Dit is

een eerste, zeer belangrijk punt. In het

verband van het ideeele doel dat wij ons

stellen zwijgt alle politiek, behalve alleen

die werkelijk vaderlandsche, die waarlijk

nationale, die zich het heil, den bloei en de

grootheid van Nederlandsch-Indie ten doel

stelt. leder beschaafd bewoner van dit

land, hetzij in- of uitlander, kan en moet
voor dit ideeele doel voelen, met uitzonde-

ring alleen van hen misschien die Indie als

een noodzakelijk kwaad beschouwen en

(tenzij dan om gezondheidsredenen) dag

in dag uit slechts verlangen naar het oogen-

blik waarop zij, met een diepen zucht van

verlichting, deze gewesten den rug kunnen
toekeeren, om er nooit, maar dan ook nooit

terug te komen. Maar met uitzondering van

hen die in Indie nimmer een tweede

vaderland kunnen zien is er niemand in

dit land of een geestes-wetenschappelijk

centrum met zijn organen kan ook voor

hem een cultured ideaal vertegenwoordi-

gen, ja in een behoefte voorzien, want onze

vraag is zeker niet gericht op een luxe-

object, zij is veeleer geboren uit een nood-

toestand. Wij zien geestelijke waarden van

den meest uiteenloopenden aard in gevaar

die ons dierbaar zijn als ons eigen leven.

Want die geestelijke waarden zijn maar
niet iets dat ver van ons af in de ruimte

zweeft en waar wij ons naar ons believen al

of niet aan gelegen kunnen laten liggen:

verwaarloozen wij ze dan daalt onafwijsbaar

ons peil. De cultuur maakt van den mensch
een essentieel onderdeel uit: wij bezitten de

cultuur niet maar wij zijn haar, en wanneer

daartegen wordt ingebracht dat eerst op-

voeding en onderwijs haar ons eigen maken
dan zegt dat niet meer dan dat ons vleesch

en bloed is opgebouwd uit de melk en het

brood, de rijst en de visch die wij tot ons

hebben genomen. Daarom kan er ook geen

sprake zijn van een ,, science pour la

science”-standpunt. Alleen de beschou-

wing van de maatschappij als een organisme

is in overeenstemming met de moderne

opvattingen. Alles hangt samen met alles.

De Litteraire Faculteit mag niet alleen iets

zijn voor een elite, voor een kleinen kring

van intellectueelen, maar moet met al haar

vezelen geworteld liggen in het leven des

volks.

Het ideaal dat ik U in mijn praeadvies

voor oogen stelde is zonder twijfel schoon:

een intensief Austronesisch cultuurleven,

met Ned. -Indie aan de spits, door Ned.-

Indische energie tot bloei gebracht. Zal

van dit ideaal in de practijk iets terechtko-

men? Daarop bestaat zeker goede kans.
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maar (en dit is het tweede punt waarop ik

den vollen nadruk wilde leggen) alleen

wanneer alien medewerken. Uit het tevoren

gezegde vloeit onmiddellijk voort dat niets

bereikt zal worden tenzij door onze eigen

inspanning. Onze taak is enorm, en ijdele

zelfoverschatting kan ons evenmin baten

als voorbarig victorie-geroep. Wij vragen

van de Regeering geen geschenk maar een

werkgelegenhexd, waar wij onze talenten en

vermogens tot voile ontplooiing kunnen
brengen en er het maximum effect aan

ontleenen dat bereikbaar is. Wetenschap en

cultuur zijn ideeele goederen der mensch-

heid, wat onder andere zeggen wil dat zij

in minstens even sterke mate een plicht

zijn als een bezit, Niet van obstructieven of

zelfs destructieven maarl aleen van con-

structieven arbeid, waarbij het op karakter

zeker evenveel aankomt als op talent, niet

van onvruchtbare fantasieen, maar van

reeele, dikwijls ongetwijfeld maar al te

voelbare inspanning, niet van wederzijdsche

bekamping en verdachtmaking, maar alleen

van samenwerking die tot iets groots kan

leiden, is heil te verwachten. Geen land kan

tot bloei komen dat zijn geestesleven ver-

waarloost of als een soort toegift op mate-

rieele goederen behandelt; maar even waar

is 't dat in dit opzicht zonder moreele ba-

sis geen blijvend succes te boeken zal zijn.

Wij widen iets groots en goeds tot stand

brengen; laten wij ons dan ook op een groot

en goed standpunt stellen en de beperkt-

heid onzer krachten zooveel mogelijk doen
compenseeren door de onbeperktheid onzer

toewijding. (Applaus).

De Heer Mr. Hadi, praeadviseur.

Mijnheer de Voorzitter, Dames en

Heeren

!

Na hetgeen op zoo voortreffelijke wijze

door de andere praeadviseurs over het

onderwerp van dezen dag, zoowel in hun
praeadviezen, als in hun daarop zooeven

gegeven nadere toelichtingen naar voren is

gebracht, kan ik zeer kort zijn en dat doe

ik des te liever, waar zij alien het erover

eens zijn, dat de oprichting van een Htte-

raire faculteit hier te lande wenschelijk en

mogelijk is. Trouwens daaraan kan m.i.

niet getwijfeld worden en van den aanvang

af ging ik dan ook van de veronderstelling

uit, dat de oprichting van bedoelde facul-

teit een uitgemaakte zaak is.

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal nu alleen

een paar der in mijn praeadvies aangeroer-

de punten kortelijk onderstrepen. In dat

praeadvies heb ik getracht aan te geven

aan welke voorwaarden de op te richten

hoogeschool, binnen het raam der mogelijk-

heden, zal hebben te beantwoorden om een

Indonesische litteraire faculteit te zijn.

In de eerste plaats heb ik op drie stroo-

mingen in onze maatschappij gewezen, nl.,

le op het moderniseeringsproces, ze op

het streven om het saamhoorigheidsgevoel

te versterken en 3e op het verlangen om
zelfwerkzaam te zijn, om te doen uitkomen

welke geest de op te richten faculteit moet
doordringen.

Onder de bewust geworden Indonesiers

— met hen vooral dient rekening te worden

gehouden, want de anderen hebben nog

geen eigen meening — onder de bewust

geworden Indonesiers dan zijn de drie ge-

noemde stroomingen zoo algemeen en zoo

sterk, dat het niet realiseeren van een daar-

van een disharmonie zou teweegbrengen

met den onmiskenbaren tijdgeest.

Voorts heb ik, Mijnheer de Voorzitter,

om duidelijk de plaats der op te richten

faculteit te doen uitkomen, de studie aan

die hoogeschool, voorzoover de Indonesi-

sche taal- en letterkunde betreft, de pen-

dant genoemd niet van de overeenkomstige

studie in de Indonesische letteren in Ne-

derland, maar van de studie in de Neder-

landsche taal- en letterkunde. Daarmede
wordt natuurlijk niet bedoeld, dat de stu-

die in de Indonesische taal- en letterkunde

aan de Indonesische litteraire faculteit reeds

uit dien hoofde perse andere vakken moet

omvatten dan de studie in de Indonesische

letteren in Nederland; maar wel, dat van

den aanvang af moet worden vooropgesteld,

dat de studie in de Indonesische letteren
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aan de hoogeschool hier te lande moet
worden begrepen als de studie in eigen taal-

en letterkunde, met al de consequenties

van dien.

Dit moet scherp in het oog worden ge-

houden wil men voorkomen, dat de te

openen hoogeschool instede van een Indo-

nesische litteraire faculteit, een Oostersch
letterkundige Hoogeschool in Indonesia zal

worden. Een instelling als de laatstbe-

doelde heeft men reeds in Nederland; wat
wij hopen te krijgen is een Indonesische

litteraire faculteit. Als een zeer voornaam
middel daartoe moet worden beschouwd
de beschikking over een voldoend aantal

h.t.l. wetenschappelijk opgeleide inheem-
sche docenten. Dit onderdeel van hetvraag-

stuk beveel ik warm aan bij de betrokken

autoriteiten.

Mijnheer de Voorzitter! Met voordacht

heb ik mij verre gehouden van een bespre-

king van onderwijstechnische of detailpun-

ten en heb ik mij bepaald tot het aanduiden
van een paar hoofdlijnen en beginselen.

Dit lijkt mij niet overbodig om te voorko-

men, dat onze taal in het onderwijsstelsel

h. t. 1. practisch gesproken de plaats in-

neemt van een vreemde taal. Dat dit gevaar,

althans voor het middelbaar onderwijs, niet

denkbeeldig is, heb ik in mijn praeadvies

aangetoond. Ik hoop dat mijn opmerkingen

ertoe mogen medewerken, dat onze taal in

het onderwijsstelsel h.t.l. de plaats krijge,

die haar toekomt. Ik heb gezegd. (ApplausJ

Pastoor L. van Rijckevorsel,

praeadviseur.

M. d. V. Ik heb in mijn praeadvies het

idealistisch standpunt ingenomen, dat let-

terkundig hooger onderwijs de impuls kan

geven tot een herbloei der letteren en daar-

door tot een hooger geestesleven voor de

betrokken volkeren. Ik heb daarbij den

nadruk gelegd op de harmonische ontwik-

keling van het geheele volk door en in zijn

leiders, bij welke leiders, als groep geno-

men, letterkundig gevormden niet mogen
ontbreken; ten slotte wilde ik doen uitko-

men, dat de letterkundige faculteit een bij-

zondere roeping heeft ten opzichte van
alle andere wetenschappen, namelijk zoo
spoedig mogelijk de inheemsche talen vaar-

dig te maken, de dragers te worden van de
wetenschap hier te lande. ledereen voelt,

dat het hier gaat om een veel hooger be-

lang, dan hetwelk tot nu toe bij het oprich-

ten van hoogescholen op het spel stond.

De nu hier bestaande hoogescholen zijn

eigenlijk niets anders dan hoogere vakscho-

len. Zelfs in Nederland heeft men zich

niet vrij kunnen maken van den nadeeligen

invloed van het model der Duitsche
Hochschule. En terwijl in vroeger tijd

hoogeschool synoniem was met universiteit,

bestaan bij ons thans een groote groep
hoogescholen, die in tegenstelling met de
veel hooger staande universiteiten, geheel

los en ge'isoleerd zijn van het universiteit-

verband.

De hoogeschool volgens het Duitsche

model is een instituut van wetenschappelijk
onderzoek op de eerste plaats. Misschien
zal iemand zeggen, dat wanneer wij bij

onze Indische studenten kunnen bereiken,

dat zij onder leiding van hun docenten

tot zelfstandig onderzoek komen, wij al een
heel eind op den goeden weg zijn. Ik wil

dit niet ontkennen, doch meen ook dat

de weg niet alleen nog veel verder gaat,

maar zelfs, zoo aangegeven, gedeeltelijk

in verkeerde richting kan loopen. Een
universiteit is op de eerste plaats een

opvoedingsinstituut. De studenten zijn

studenten, niet, althans niet op de eerste

plaats, onderzoekers. Er zijn andere institu-

ten en genootschappen, er zijn laboratoria

en proefstations, die het wetenschappelijk

onderzoek tot doel hebben niet de vorming
van studenten. Ook gaan de zeer uiteen-

loopende begaafdheden van leeraar en

onderzoeker lang niet altijd samen.

Het verschil tusschen hoogeschool in

den modernen zin en universiteit is dus wel

bijzonder groot en wie de beteekenis van

de universiteit als opvoedingsinstituut be-
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grijpt, zal hier terdege rekening mede moe-
ten houden.

Er is dan ook in Europa reeds een duide-

lijke kentering te bespeuren omtrent de te

kiezen richting bij bet heele onderwijs.

Bekend is de klacht van een der meest

gevierde denkers in bet tegenwoordige

Duitscbland, Wilbelm Dibelius: ,,De Prui-

siscbe scboolmeester. vooral, de scbool-

meester aan bet gymnasium en de univer-

siteit beeft den wereldoorlog verloren, om-
dat bij er niet in geslaagd is, de politieke

eigenscbappen, die voor een wereldvolk

noodig zijn, aan bet geslacbt van na 1870

bij te brengen.”

Merkwaardig o.a. is ook bet onderzoek

van een Belgiscb geestelijke, P. de Cleyn,

leider van bet bekend Institut St.

I g n a c e, een boogere bandelsscbool

te Antwerpen, waar de elite dier stad

school gaat. Deze maakte een studiereis

door Canada en de Vereenigde Staten

en moest op tal van plaatsen de klacbt

booren; Amerika mist een voldoend aantal

leiders. Het gebrek aan ,,mental power”

bij zoovelen, die verantwoordelijke posten

bekleeden is de bron van groote ellende

en teleurstelling. En nog meer opmerkens-
waard is hetgeen bij er aan toevoegt, na-

melijk dat op de vraag die bij bij zijn be-

zoek aan' allerlei financieele en bandels-

instellingen, scbolen en universiteiten

telkens stelde: ,,welke training, welk studie-

systeem bereidt bet beste voor tot de ,,big

business?”, overal op een uitzondering

na tot antwoord kreeg; Die der classical

schools”.

In Belgie beeft men zelfs bet voorstel

ingediend, op de Normaalscbolen de klas-

sieken in te voeren. In Italic, Frankrijk,

Spanje is de hervorming van het middel-

baar onderwijs geheel in humanistischen

geest uitgevallen. Het is natuurlijk niet

mijn bedoeling hier op deze plaats en in dit

verband een Ians te breken voor de invoe-

ring der humaniora aan onze Indische

universiteit; ik wilalleenmaarzeggen,dat de
teekenen des tijds wijzen op een terugkeer

van de realistische richting bij het onderwijs.

Nog voor een ander punt vraag ik even

uw aandacht. In de beantwoording van

vraag II gaf ikdenwenschtekennen, dat de

te creeeren faculteit zou geschoeid zijn op

de faculteit der letteren en wijsbegeerte

aan onze universiteiten in Nederland, maar
niet speciaal op het onderwijs in Oostersche

letteren. Hiermede wil ik te kennen geven,

dat de levende Indonesische talenenlittera-

tuur het hoofddoel moeten zijn.

Daardoor worden twee uitersten voorko-

men, vooreerst een te zeer Westersch ge-

orienteerd onderwijs; dit is duidelijk; ver-

volgens ook, dat een al te ruime plaats

wordt ingeruimd aan de Oostersche klas-

sieke talen. Een letterkundige, die zich in

dezen tijd geheel zou scbolen opdelittera-

tuur der ouden doet, ongeveer hetzelfde als

een architekt, die moderne gebouwen wil

oprichten in tjandi-stijl. Ik heb groot res-

pect voor de traditie, doch meen, dat hier

al te veel schakels met de oude tijden ver-

broken zijn, om nog te spreken van een

levende Hindoe-Javaansche traditie.

Dit is ongetwijfeld een moeilijkheid bij

het kiezen van het studie-objekt van het vak

litteratuur. Immers al neemt men het he-

dendaagsche literatuur-tijdperk heel ruim,

nl. van af den tijd van Sultan Agoeng, dan
nog is de keuze erg beperkt en heel bij-

zonder voor de contemporaine litteratuur

in den eigenlijken zijn.

Hieruit volgt dat de studie der levende

gesproken taal een veel belangrijker plaats

zal moeten innemen, dan aan andere facul-

teiten in de letteren het geval is.

In verband daarmee blijkt nogmaals de

noodzakelijkheid van bet opbrengen van de

litteratuur eener Westersche taal op het

leerprogram. Voorzoover mijn ondervin-

ding gaat kan het kennisnemen van hoog-

staandeNederlandsche litteratuurproducten

een grooten stimuleerenden invloed heb-

ben op de beoefening van het Javaansch;

daarnaast kan deze studie grooten invloed

oefenen op de vorming van smaak, gevoel

en verbeelding, welke elementen zoo on-

misbaar zijn voor het tot stand komen van
een herleefden litteratuur-bloei. (Applaus).

24



R. A. A. SoEjANA, praeadviseur.

M. d. V. Het lijkt mij het best mij te be-

palen tot enkele hoofdpunten van mijn

praeadvies.

In de eerste plaats de wenschelijkheid, ja

de noodzakelijkheid om de Indonesische

talen te doen beantwoorden aan de eischen

van den modernen tijd en in verband hier-

mede de taak, die een letterkundige facul-

teit daarbij zal kunnen vervullen.

Een taal, die gesproken wordt door een

volk, dat in maatschappelijk, economisch,

geestelijk en politiek opzicht een hoogen
trap van beschaving wenscht te bereiken,

moet geschikt zijn om alle gedachten te

vertolken, geschikt voor het schrijven en

spreken over elk onderwerp, hoe moeilijk,

wetenschappelijk en technisch ook, ge-

schikt niet alleen om onderwerpen te be-

handelen, die betrekking hebben op het

verleden, maar ook en vooral op vraagstuk-

ken van het heden, een tijd, waarin in het

bijzonder wetenschap, techniek en econo-

mic een hoogen vlucht hebben genomen.
Dat met betrekking tot dit laatste de

Indonesische talen nog niet voldoende ont-

wikkeld en nog betrekkelijk arm zijn,

behoeft niet uitvoerig te worden uiteenge-

zet. Hoe dikwijls hoort men niet de klacht,

dat het zoo lastig is b.v. wetsartikelen ge-

heel juist in een Indonesische taal om te

zetten. Hoeveel hoofdbrekens kost het niet

om wetenschappelijke werken over min of

meer moeilijke onderwerpen in een der

Indonesische talen te vertalen. Hoeveel

Nederlandsche en andere vreemde woorden
en uitdrukkingen worden niet gebezigd op
vergaderingen waar Maleisch of Javaansch

wordt gesproken.

Zoolang die talen nog niet dat ontwikke-

lingspeil hebben bereikt, is het begrijpelijk

dat men zijn toevlucht neemt tot een vreem-
de taal, in dit geval het Nederlandsch, dat

in zijn technische structuur, met zijn ruime
woordenschat, aan de hoogste eischen van
den modernen tijd voldoet.

Men zegt terecht, dat de kennis van het

Nederlandsch noodig is, omdat die de

sleutel vormt voor den toegang naar de

schatkamer der producten van de Wester-

sche cultuur, in den uitgebreidsten zin van

het woord. Vandaar en terecht de groote

drang naar Westersch onderwijs, naar

kennis van het Nederlandsch bij een zoo

groot deel van de Inheemsche bevolking.

Toch moet men wel bedenken, dat het

Nederlandsch wel nooit de plaats van de

Indonesische taal als volkstaal hier te lande

zal kunnen innemen, nooit de taal der groo-

te massa van een volk van meer dan 50
millioen zal kunnen worden. In de eerste

plaats, omdat Javaansch en Maleisch, hoe

arm ook betrekkelijk, toch reeds een zooda-

nigen trap hebben bereikt, dat verdringen

door een vreemde taal uitgesloten mag hee-

ten; en in de tweede plaats, omdat het

Nederlandsche volk, zooal niet onmogelijk,

dan toch heel moeilijk de krachten zou

kunnen leveren, die de meer dan 50 mil-

lioen Indonesiers Nederlandsch zouden
kunnen leeren.

De drang naar kennis breidt zich hoe

langer hoe meer uit, van de kern der intel-

lectueelen tot de breedere lagen; voor de

groote massa zal echter de eigen volkstaal

de plaats van het Nederlandsch moeten
innemen. Het is gewenscht, dat zoo spoedig

mogelijk aan deze taalontwikkeling de

beste krachten worden gewijd en hiertoe

biedt een centrum van studie met daar-

naast het kantoor voor de Volkslectuur en

een eventueel te creeerentaalkundig bureau,

alle mogelijkheid.

Op zichzelf, wanneer het bepaald nood-

zakelijk is, is er geen bezwaar tegen, dat de

eene taal wordt verdrongen door een an-

dere en betere, maar voor het Javaansch en

Maleisch bestaat de noodzakelijkheid daar-

toe niet en het voordeel van het gcbruik

van een eigen taal is, dat men langs die lijn

beter op eigen cultuur kan voortbouwen

zonder echter geheel en al prijs te geven

den invloed van de vreemde taal en de

vreemde cultuur.

Een ander punt, dat eenige toelichting

behoeft is de kwestie van de wenschelijk-

heid van hoogere opleiding der Inlandsche
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bestuursambtenaren. Deze zaak is niet

nieuw en reeds vroeger heb ik gele-

genheid gehad daaromtrent een en ander

te berde te brengen. In dezen tijd van ont-

voogding, waar de positie van de Inlandsche

bestuursambtenaren, vooral de regenten,

hoe langer hoe meer omhoog gaat, waar zij

bijna dagelijks omgang hebben met de
intellectueelen uit de Nederlandsche en

inheemsche groep, spreekt het vanzelf, dat

het wenschelijk is, dat zij, vooral de

regenten, op hetzelfde peil van ontwik-

keling verkeeren als het millieu waarin zij

dagelijks zich bevinden. Het is dus wen-
schelijk, dat de bestuurs-ambtenaren, voor-

al de regenten, door een hoogere opleiding

in ontwikkeling gelijk komen met de hoo-

gere Europeesche bestuursambtenaren.

Aan de inschakeling van de nieuwe be-

stuursambtenaren zijn in verband met de

aanspraken van de Mosviba-leerlingen be-

zwaren verbonden, maar ik acht het wel

mogelijk de hoogere lagen van het In-

landsch bestuur te doen bezetten door

academisch gevormden zonder anderen te

benadeelen. Over de vraag van de bezoldi-

ging zal ik niet uitweiden, die zal ook haar

oplossing wel kunnen vinden.

De emancipatie van het Inlandsch be-

stuur, de positie van de hoogere Inlandsche

bestuursambtenaren in het algemeen tegen-

over de Europeesche, is een kwestie van
belang. Of met het beginsel van dualisme

prijs geeft of niet, er iseendrangnaar gelijk-

waardigheid en daarom is het wenschelijk,

dat de Europeesche bestuursambtenaar in

den Inlandschen bestuursambtenaar van

hoogeren rang ook geestelijk zijn gelijke

ziet. Dat dit niet zoo is, is op het oogenblik

een van de redenen, waarom in sommige
kringen van Europeanen niet die tegemoet-

koming wordt betracht ten aanzien van de

gelijkwaardigheid, die wenschelijk moet
worden genoemd,

Ik verklaar dit gevoel in de eerste plaats

als een gewaarwording, die de Euro-

peesche bestuursambtenaren hebben te-

genover de Inlandsche, op grond van de

opvatting dat zij hen moeilijk als hun ge-

lijken in opleiding kunnen beschouwen.

Dit zal echter veranderen, wanneer de
opleiding voor Inlandsche bestuursambte-

naren hetzelfde peil van ontwikkeling heeft

bereikt als die voor het Europeesche B.B.

en ook in dit verband beveel ik ten zeerste

de instelling eener literaire faculteit aan.

Hierna wordt eenigen tijd gepauzeerd.

Na de heropening der vergadering komen
de debaters aan het woord, ieder voor

hoogstens vijftien minuten.

l5e Heer R. T. Dr. Wediadiningrat (Dr.

Radjiman) verzoekt in het Javaansch het

woord te mogen voeren (Applaus!)

De Voorzitter, gezien de instemming van
het congres heeft daartegen geen bezwaar.

De Heer Dr. Radjin^an voert dan in het

Javaansch het woord, doch gebruikt reeds

in zijn eersten zin het Nederlandsche

woord ,,aanhaling” (hetgeen hilariteit en

applaus tengevolge heeft) en doorspekt zijn

rede met Nederlandsche woorden.

Aan het eind van zijn rede applaudiseert

het congres.

De Voorzitter verzoekt den Heer R. M.
A. A. Koesoema Oetaja de strekking van

de woorden van Dr. Radjiman in het Ne-
derlandsch weer te geven.

R. M. A. A. Koesoema Oetaja is ge-

neigd het verzoek van de hand te wijzen,

omdat hij er in het geheel niet op gerekend

heeft, maar om de aanwezigen genoegen te

doen zal hij er toch gevolg aan geven,

waarbij hij echter opmerkt, dat hij van
filosofie al heel weinig op de hoogte is,

zoodat het weergeven van de filosofische

rede van Dr. Radjiman in alle details hem
niet mogelijk zal zijn.

Na een inleidend woord, vestigde Dr,

Radjiman de aandacht van het congres op
stelling II van den Heer R. A. A. Soejana.

Den eersten zin daarvan:

,,Verrijking van de Indonesische talen is

noodig, teneinde deze te doen beantwoor-

den aan de eischen des tijds” acht hij in

strijd met hetgeen volgt:

,,Daarnaast dient, voor wat het Javaansch

betreft, ernstig te worden overwogen, of
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vereenvoudiging— voornamelijk door be-

perking van het aantaltaalsoortentoteen,

liefst het Krama — niet wenschelijk is”.

Het noodig achten van verrijking is in

strijd met het wegwerpen van een gedeelte

der taal.

In 1916 vroeg de z.g. Djawa-Dipa-bewe-
ging vereenvoudiging van de Javaansche

taal in dezen zin, dat het Krama werd opge-

heven en alleen werd behouden het Ngoko.
Dit zou nog meer in overeenstemming zijn

met den tegenwoordigen toestand, waarin

de Javanen worden overheerscht door een
Westersch volk, dat werkt in de richting

der democratie.

Dr. Radjiman merkte op dat in de Djawa-
Dipa-beweging men beweerde, dat het

minderwaardigheidsgevoel, dat den Javaan

door zijn overheerscht zijn eigen is gewor-

den, wordt gestimuleerd, doordat er hoo-

gere en lagere taalvormen bestaan in het

Javaansch. Het gebruik van het laag-Ja-

vaansch in den omgang met de bevolking

heeft haar minderwaardigheidsgevoel ver-

sterkt, — een reden voor die beweging om
het krama- gedeelte der taal te willen op-

heffen.

De stelling van den Heer Soejana kan

volgens Dr. Radjiman niet op hetzelfde

fundament rusten, aangezien hij voorstelt

om het Ngoko weg te nemen, en het Krama
te gebruiken, dus blijkbaar om de tata-

krama algemeen te maken voor het geheele

volk. De Djawa-Dipa-beweging wilde die

juist doen verdwijnen.

Daar tegenover heeft Dr. Radjiman
naar voren gebracht, dat de vormelijkheid

(tata-krama) iets is dat zeer diep zit in het

Javaansche volk. Zij is 00k in het geheel

niet inhoudloos. Woorden zijn middelen

tot uitdrukking van de ziel, en de vorme-

lijkheid en daaronder het verschil van

Krama en Ngoko, is de manier om de vast-

heid van het onderling verband der men-
schen, waarvoor de Javaan een zeer sterk

gevoel heeft, tot de uitdrukking te brengen.

Dit gevoel is een deel van de typisch

Javaansche psyche, en de uitdrukking ervan

(krama en ngoko) is daarom een van de

rijkdommen van de Javaansche taal. Indien

men, terwille van een wenschelijk geachte

vooruitgang in de richting van de moderne
materieele kultuur, de Javaansche taal dit

onderscheidingsvermogen ontneemt, ver-

armt men haar, en offert iets geestelijks op
aan een (problematisch) materieel voor-

deel.

De Heer Koesoema Oetaja deelt voorts

mede, dat Dr. Radjiman in dit verband
Dr. Schweizer heeft aangehaald, die o.a.

00k reeds door Dr. Drewes is aangehaald

geworden. Dr. Schweizer verkondigt de

opvatting, dat er twee soorten cultuur

bestaan en wel de materieele en de geeste-

lijke. De materieele cultuur beoogt volgens

Dr. Schweizer, eene beheersching der na-

tuur (stof); zij kan goed zijn, doch 00k
zeer gevaarlijk, indien de menschelijke ver-

houdingen niet goed of welwillend zijn.

Juist hierom is de geestelijke cultuur, die

een harmonische werkelijk ethische men-
schelijke ontwikkeling beoogt, hooger dan
de materieele cultuur. Immers Christus

zeide reeds: ,,Wat baat het indien gij de

geheele wereld wint, doch schade lijdt aan

Uw ziel”.

Dr. Radjiman haalde voorts pastoor

Van Rijckevorsel aan, waar deze beweert,

dat in het hooger onderwijs in den laatsten

tijd het specialiseeren en dus het vak-onder-

wijs meer op den voorgrond treedt en dat

men hierdoor het universitaire uit het oog

verliest, dit in verband met de ethische

ontwikkeling der menschheid.

Doch Dr. Radjiman is het niet eens met
pastoor Van Rijckevorsel waar deze be-

weert, dat het tijdperk van voor Soeltan

Agoeng en daarna in de literaire ontwikke-

ling der Javaansche maatschappij abrupt

van elkaar gescheiden zijn. Neen, de psyche

en de levensopvatting van den Javaan is

(vrijwel) door alle tijdperken dezelfde

gebleven. Zoo noemde Dr. Radjiman
slechts een der laatste Javaansche schrijvers

na Soeltan Agoeng, die tevens een der

grootste is: Kiahi Rangga Warsita. Deze
heeft in zijn boek Witaradya iets derge-

gelijks gezegd als het bovenvermelde ge-
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zegde van Christus en van Dr. Schweizer:

Soera dira djajadiningrat, lehoer dening

pangastoeti, d.w.z.: Heldenmoed, dapperheid
en overwinning vallen in het niet tegenover

aanbidding (religieus voelen en handelen).

Ten slotte haalde Dr. Radjiman nog aan
de woorden door pastoor Van Rijckevorsel

gesproken, dat de bevordering der literaire

kennis de ziel veredelt en hij herinnerde in

dit verband wederom aan Rangga Warsita,

den grootsten Javaanschen wijsgeer na
Soeltan Agoeng.

—

Mr. SiNGGiH, hierop het woord verkrij-

gend, deelt den Voorzitter mede, dat hij het

podium niet zou hebben betreden, ware
niet door Dr. Drewes een trilling teweeg
gebracht, die spreker in een van de sferen,

waarin hij verkeert, heeft getroffen, n.l.

waar Dr. Drewes heeft gezegd, dat de In-

donesiers te verdeelen zouden zijn in twee

groepen, waarvan de eene groep de Wes-
tersche cultuur geheel verwerpen wil en de

andere dc Oostersche cultuur.

Dit is een groepeering, die volgens

spreker in het geheel niet bestaat. De
groep, waaronder spreker zich rekent, is de

kleine Solosche groep, die dikwijls heeft

gewezen op het bestaan van de Oostersche

cultuur en deze heeft verdedigd op harts-

tochtelijke wijze, omdat de Oostersche

cultuur veel te veel genegeerd wordt door

Westersche machthebbers in het Oosten,

doch hieruit mag niet worden geconclu-

deerd, dat deze groep vijandig staat tegen-

over de Westersche cultuur, hetgeen ook
uit geschriften is gebleken niet het geval te

zijn. Sprekers groep wil dat gedeelte van de

Westersche cultuur gaarne aanvaarden, dat

is aan te passen aan de eigen cultuur en te

gebruiken voor het Indonesische volk.

Spreker is het er ook geenszins mee eens,

dat de andere groep vijandig zou staan

tegenover de Oostersche cultuur, want een

vereeniging van de linkervleugel, als b.v.

de P. N. I. stelt zich in het geheel niet

tegenover de Oostersche cultuur, doch wil

deze alleen meer zien aangepast aan den
modernen tijd. Spreker noemt vervolgens

de federatie der P. P. P. K. I., die ook de

moderne cultuur als basis heeft genomen.
Wat de literaire faculteit betreft, sluit

spreker zich geheel aan bij hetgeen Dr.

Radjiman heeft gezegd, nl. dat aan de be-

studeering van de letteren tevens moet
worden verbonden die van de philosophie.

Spreker bedoelt dit eigenlijk niet in den
zin, zooals dit in Europa wordt opgevat,

maar zooals dit in het Javaansche woord
,,kawroeh” begrcpen is. In het ontwerp
van de nationaal-onderwijs-cemmissie der

P. P. P. K. I. komt ,,kawroeh” ook op het

programma voor.

Daarna krijgt de heer Van Mook het

woord, niet om eenige stelling van de

prae-adviseurs te bestrijden, doch om
eenige aanvullende opmerkingen te maken.

Hij verhaalt dan van den Duitschen rei-

ziger Jagor, die omstreeks 1870 zijn reis-

herinneringen te boek heeft gesteld en

wien het ten zeerste is opgevallen, dat

in de Philippijnen, in tegenstelling met
hetgeen hij op Java zag, zooveel na-

maak was en er zoo weinig eigens meer
in de cultuur aldaar was overgebleven.

Dit is waar te nemen in de tooneelvoor-

stellingen der Fillipinos, die een onbe-

grepen Spaansch karakter dragen, in

hun kleeding, die bij de mannen leelijk-

Europeesch is, terwijl de zwierige vrouwen-

kleedij in onbruik raakt; op het gebied

van kunst en nijverheid, waar alles naar

Europeesch model gemaakt wordt en de

eigen cultuur in de Philippijnen geheel

ontbreekt. Daartegenover had Jagor van

Java een sterken indruk van eigengeaard-

heid medegebracht.

Een van de oorzaken die deze reiziger

meende te moeten aanwijzen voor die

vervorming van de cultuur in de Philippij-

nen is, dat alles wat maar eenigszins uit-

gaat boven het dagelijksche dorpsleven,

gesproken, behandeld, gedacht wordt in

het Spaansch. Het lijkt spreker een groot

bezwaar voor elke cultuur, wanneer niet

van kindsbeen af het geestelijk leven zich

kan ontplooien in eigen taal, ook in Indie
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gaan wij op het oogenblik den kant uit,

dat bijna alles wat in eenigszins grooter

verband gezien en begrepen moet worden
dan het gewone dagelijksche desaleven,

wordt behandeld in het Nederlandsch.

Daarom wil spreker er op wijzen van hoe

groot belang het is wanneer niet alleen een

literaire faculteit tot stand komt, maar deze

ook in nauw verband vereenigd wordt met
alle andere faculteiten. De verschillende

toppen van cultuurleven moeten met elkaar

in wisselwerking staan en bovendien is het

van practisch belang, dat de literaire fa-

culteit in staat gesteld wordt tot zich te

trekken de menschen, die de cultuur- en

de exacte wetenschappen beheerschen,

maar niet zijn taalgeleerden. Door zich

met dezen in verbinding te stellen zal zij

welbewust kunnen medewerken aan zoo

spoedig mogelijke geschiktmaking van al-

thans de groote Indonesische talen voor

ruimer gebruik.

Wellicht wordt gezegd, dat een dergelijke

ontwikkeling van de taal moet voortkomen
uit het spraakgebruik en daaruit moet
groeien. Spreker gelooft, dat daarvoor

veel te zeggen valt, maar ook, dat de ont-

wikkeling van Indie op het oogenblik me-
debrengt, dat men niet alles aan dien groei

kan overlaten. Eenbespoedigingvandetaal-

verrijking door het georganiseerd samen-
werken van de literaire faculteit met andere

faculteiten is hier van groot belang en

urgent. Spreker wijst hier op de wetgeving,

waarin de verschillende begrippen thans

slechts in het Nederlandsch kunnen worden
opgesteld, terwijl de vertaling in een In-

landsche taal vaak niet te begrijpen is.

Een literaire faculteit, die tot zich kan

trekken juristen met grondige opleiding,

die voor medewerking gevoelen, zal in

staat zijn een grooten impuls te geven aan

de ontwikkeling van de rechtstaal.

Spreker zou ook graag verband zien met
de exacte wetenschappen en zou het be-

treuren, wanneer het verband met de tech-

nische hoogeschool opzijde werd gescho-

ven. Uit het oogpunt van taalontwikkeling

is de zuiver technische vakman over het

algemeen de grootste taalbederver, die er

bestaat (Instemming). Personen als monteurs

en vaak ook hooger technische vaklieden,

spreken over hun vak met woorden uit

allerlei talen door elkaar en gebruiken ter-

men, die in een monstruositeitenmuseum

thuis behooren. Dit behoeft echter niet, de

exacte wetenschappen in hun hoogsten

vorm zijn een van de belangrijkste on-

derdeelen van de westersche cultuur en

bij de hoogst ontwikkelde, exact-weten-

schappelijke schrijvers vindt men uitingen

van geestelijken stijl, die men ten voorbeeld

kan stellen aan tal van literaire of filosofi-

sche geschriften. De technische hooge-

school moet niet worden gehouden buiten

aanraking met het geestelijke cultuur-

centrum.

Voorts zou spreker het verband tusschen

de verschillende instellingcnook toejuichen,

op grond van hetgeen de heer Soejana

zeide, maar hij gaat verder dan deze.

Spreker zal het niet hebben over de wen-
schelijkheid van hoogere opleiding van
Inlandsche ambtenaren, maar wijst erop

dat men verkeerd zou doen een dergelijke

studierichting enkel te zien als een vak-

opleiding voor het bestuurs-ambt in Indie.

Spreker sluit zich hier aan bij een uiting

van den heer Meijer Ranneft, dat men in

deze zeer ingewikkelde maatschappij, die

zeer veel nieuw werk en zeer veel beleid

eischt, behoefte heeft aan ,,sociale inge-

nieurs”, die niet uitsluitend een bepaald

vak hebben bestudeerd, maar maatschap-

pelijk zoo breed mogelijk zijn onderlegd,

en die een organisatie tot stand kunnen
brengen tusschen de verschillende groepen

in de maatschappij en tal van maatschap-

pelijke diensten. De behoefte aan derge-

lijke sociale ingenieurs is volgens spreker

niet gering. Dit is ook geblekcn bij den

bestuursdienst, waaruit tal van Inlandsche

zoowel als Europecsche ambtenaren hun
weg hebben gevonden naar andere takken

van dienst dan waarvoor zij waren op-

geleid en daar ook op hun plaats bleken

te zijn.

Op grond hiervan bepleit spreker dan
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ook sterk de verbinding van de literaire

aan de juridische en medische faculteiten

en de technische hoogeschool en hij beziet

deze verbindingsgedachte hoofdzakelijk van-

uit een oogpunt van Indische cultuur en be-

schaving; tevens is hij echter van meening,

dat de literaire faculteit ook van grooten in-

vloed zal zijn op de Nederlandsche cultuur;

dat zij niet alleen zal bijdragen tot het be-

grijpen van de Westersche beschaving door

deindonesiers, maar ook tot het begrijpenen

waardeeren van de Indonesische beschaving

door de Westerlingen.

Hierop krijgt de heer Ki Adjar Dewan-
TARA {R. M. Soewardi Soerianingrat) het

woord en vraagt in het Javaansch aan den
Voorzitter.of hij, hoewelhij liever Javaansch

zou willen spreken, zijn rede in het

Hollandsch mag houden, omdat de be-

leefdheid dat eischt.

Spreker begint zijn rede met zijn bewon-
dering uit te spreken jegens den prae-ad-

viseur, die in warme bewoordingen heeft

gepleit voor het gebruik van de Indone-

sische taal in de intellectueele wereld en is

getroffen door het feit, dat er reeds

enkelenonder de Europeanenzijn tevinden,

die de ziel der Javanen beginnen te be-

grijpen en te benaderen. Dit is het geval

met pastoor van Rijckevorsel. Spreker

meent uit zijn preadvies en toelichting te

kunnen opmaken, dat hij de Javanen en de
ziel der Javanen beter begrijpt dan menig
ander. Dit komt vooral tot uiting, waar
pastoor van Rijckevorsel zegt, dat wij

speciaal moeten werken met de levende

taal. Spreker is echter van meening, dat de

Javanen het levend materiaal voor hun taal

beter zelf kunnen bepalen en zij hiervoor

ook gaarne zelf de verantwoordelijkheid

willen dragen.

Dr. Radjiman heeft spreker het gras

voor de voeten weggemaaid, toen deze over

vereenvoudiging van de Javaansche taal

sprak, waarover de heer Soejana het heeft

gehad. In tegenstelling met de Djawa-Dipa-
beweging noemt spreker de poging van den
heer Soejana om ’t Ngoko-Javaansch af te

schaffen en 't Krama te vereenvoudigen,

de Krama-Dewa-beweging, waarbij naar

sprekers meening de heer Soejana te wei-

nig rekening heeft gehouden met de rea-

liteit, want de Javaansche taal heeft zich

in een zoodanige richting ontwikkeld, dat

de Javanen in het bezit van beide taal-

soorten een rijkdom zien, zoodat men deze

niet zoo licht zal vereenvoudigen.

Spreker is het overigens met den heer

Soejana eens, dat de ingewikkeldheid van

’t taalgebruik belemmerend werkt op de

evolutie van het volk.

De Djawa-Dipa-beweging, zoo zegt spre-

ker voorts, is een democratisehe volksbe-

weging. Het volk, eenmaal wakker ge-

worden, gevoelt, dat door het bestaan van

beide talen de democratisehe geest zich

niet voldoende kan uiten, waardoor het zijn

toevlucht heeft gezocht tot het Djawa-Dipa.

Zoo kan dan ook volgens spreker van de

Krama-Dewa-beweging worden gezegd, dat

dit een uiting is van den aristocratischen

geest.

Wil men nu goede resultaten bereiken

ten aanzien van de evolutie van het volk

dan moet er meer rekening worden ge-

houden met de realiteit. Dengenen, die dan

ook meenden in spreker een idealist te zien,

laat hij thans weten, dat hij realist is.

Welnu, de taal is een deel van de adat

en wanneer deze zich wijzigt, zal ook de

taal zich wijzigen, waarvan op het oogen-

blik de eerste verschijnselen reeds zicht-

baar zijn. Het volk begint nu al doelbewust

sommige adatvormen weg te laten en zoo

zullen ook de oude taalvormen langzamer-

hand verdwijnen.

Vereenvoudig de adatvormen en daar-

mee vereenvoudigt ge de taal vanzelf.

Spreker geeft het Java Instituut in over-

weging om zich voor de vereenvoudiging

van de adat tot de Regeering te wenden en

Haar te verzoeken alle verstarde adatvor-

men, die de evolutie belemmeren, te ver-

bieden. Dit is niet alleen sprekers meening,

maar ook de meening van een collega van

den heer Soejana in Oost Java, want de

Regeering heeft bij monde van den Resi-
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dent laten weten, dat de circulaire van den
Regent van Probolinggo de sympathie der

Regeering heeft. Waar spreker bier dus
strijdt voor afschaffing van alle belem-
merende adatvormen, is hij dus eigenlijk

de spreektrompet der Regeering. {Gelach!

Applaus !)

Verder kan de Regeering voor ambtena-
ren, ingenieurs, onderwijzers, in bet bij-

zonder ook voor hoofden van H. I. S.-en de
kennis van een Indonesische taal verplicht

stellen. Degenen, die vanwege bun ambt
in aanraking komen met de bevolking, be-

booren baar taal te kennen, want zonder
dat zullen zij de bevolking slecbts aan de
Peripherie kunnen benaderen en niet dieper.

Wil men de taalstudie levend bouden,
dan moet men de taal zien als een levend

organisme van de volkscultuur en wanneer
systematiscb alle afstervingsprocessen van
bet verstarde adatgebruik worden tegen-

gebouden, tegengegaan of met een onvrien-

delijk gebaar begroet, wordt daarmede de
evolutie niet bevorderd. Op bet doen af-

sterven van de verouderde gebruiken, van
alles wat de evolutie in bet algemeen be-

lemmert, legt spreker grooten nadruk.

Hij eindigt met een waarscbuwing aan

bet bestuur van bet Java-Instituut, dat bij

met een variant op een bestaande uitdruk-

king toeroept: wanneer u zicb niet met de

ziel van de massa wilt bemoeien, zal de
massa zicb ook niet met u bemoeien.

De beer Dr. I. J. Brugmans zal slecbts

een enkele critiscbe opmerking maken en
een tweetal vragen stellen, onmiddellijk

verband boudende met den tekst der

prae-adviezen.

Spreker beeft tegenalle prae-adviseurs de

grief, dat zij te veel bebben gedacbt aan

onderwijs in de talen alleen. Het is begrij-

pelijk, dat zij daartoe zijn gekomen, maar
bet is een misvatting, die nog wordt ver-

sterkt door bet feit, dat in Leiden alleen

verkrijgbaar is een doctoraat in de Indone-

siscbe taal- en letterkunde. Men vergeet

ecbter, dat de studie der gescbiedenis een

belangrijke plaats inneemt in de faculteit

der letteren; de prae-adviseurs bebben aan

de gescbiedenis niet voldoende recbt

laten wedervaren. Zij willen een toestand

scbeppen, die in Nederland bestond tot

1921, bet jaar van de invoering van bet

nieuwe academiscb statuut. Tot aan dat

jaar waren Westerscb georienteerde bisto-

rici gedwongen een volledige letterkundige

opleiding te ontvangen en geen speciaal

gescbiedkundige. Aan dezen boogst onbe-
vredigenden toestand is in genoemd jaar

een einde gekomen. In Indie beboort het-

zelfde te gebeuren; naast de studie voor
Indonesiscbe taal- en letterkunde beboort
te staan de studie in gescbiedenis. De
voor-opleiding voor bistorici moet gebeel

anders zijn dan die voor linguisten; de bis-

torici bebben geen Arabiscb en Sanskrit

noodig, al is een taalkundige basis ook voor
ben onontbeerlijk.

Spreker zou niet gaarne onderscbijven

de zinsnede in bet prae-advies van Dr.
Esser op bldz. 272:

,,Welke vakken dient dat Oosterscb Let-

terkundig Hooger Onderwijs in de eerste

plaats te omvatten? Op deze vraag zou ik

met de meeste beslistbeid willen antwoor-
den: in boofdzaak dezelfde als bij de corres-

pondeerende opleiding in Nederland wor-
den gedoceerd”.

Spreker zou bet omgekeerde willen zeg-

gen, n.l. dat men minder moet letten op
een studie als in Leiden bestaat voor de
Indonesiscbe taal- en letterkunde. Men
moet zicb voorts niet uitsluitend beperken
tot de oudere gescbiedenis en Dr. Esser

doet dat, want op biz. 273 zegt bij:

,,De studie van de Oude Gescbiedenis

en de Oudbeden van den Arcbipel is in

Nederland uit bet verband van de Indi-

scbe letteren losgemaakt”, terwijl bij over

de nieuwe gescbiedenis met geen woord
spreekt. Naar sprekers meening moet de

studie van de Indiscbe gescbiedenis in

baar vollen omvang, dus zoowel voor als

na den compagniestijd aan de letterkun-

dige faculteit worden verbonden.

Tbans twee vragen. In de eerste plaats

om een nadere opbeldering van betgeen
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Dr. Esser schrijft op biz. 270 omtrent het

nut, dat Chineezen zouden kunnen trekken

van een letterkundige opleiding hier te

lande. Hoe stelt hij zich dat voor? Is de
bedoeling, dat de Chineezen Chineesche

vakken zullen bestudeeren of zullen zij

Javaansch of Maleisch gaan studeeren?

De tweede vraag betreft de kwestie van
de wijsbegeerte. Hier heeft Dr. Esser iets

gezegd, dat spreker niet begrijpt, nl. dat

hij zich het onderwijs in de wijsbegeerte

denkt door iemand, die met beide beenen
in het Indische leven staat. Spreker is

echter van meening, dat als er een vak is

waarvoor men niet met beide beenen in het

voile leven behoeft te staan, het dan toch

wel de filosofie is. Wijsbegeerte is een

formeele wetenschap, die zich evenals wis-

kunde niet met de feiten bezig houdt.

Voorts vraagt spreker opheldering aan

pastoor van Rijckevorsel omtrent een zin-

snede, voorkomende op biz. 280 van zijn

prae*advies, luidende:

,,De lessen in de geschiedenis der wijs-

begeerte worden dan het beste aan een der

bestaande colleges gegeven”.

Spreker is van meening, dat voorloopig

althans een speciale leerstoel in de wijsbe-

geerte aan de literaire faculteit nog niet

noodig is. Men moet er zich voorloopig toe

bepalen, den studenten de filosofie van het

vak, dat zij widen uitoefenen, bij te bren-

gen, dus voor de studenten van de Rechts-

hoogeschool rechtsfilosofie, voor die der

literaire faculteit de filosofie van de taal,

van de geschiedenis, enz.

Spreker eindigt met den prae-adviseurs

te verzoeken, hun meening omtrent een en

ander in tweeden termijn iets nader te wil-

len preciseeren.

De heer Ch. O. van der Peas vervol-

gens het woord krijgend, wil slechts enkele

aanvullingen geven op hetgeen de prae-

adviseurs en debaters hebben verkondigd

en voornamelijk op hetgeen de heer Van
Mook heeft gezegd.

Spreker beschouwt het als een princi-

pieele kwestie, als iets noodzakelijks voor

de cultuur van een volk en voor het berei-

ken van een volwaardig volksbestaan, dat

de taal zich aanpast aan de eischen des tijds,

dat de taal niet wordt neergehaald tot het

peil van dialect, doch dat deze zal zijn een

instrument, waarmee alles, wat voor den
mensch belangrijk is en wat tot zijn hoog-

ste goed behoort, kan worden uitgedrukt.

Spreker haalt hierbij als voorbeeld aan

zijn ervaringen onder de Arabieren in de

havenplaats Djedda. In zijn omgang met
de Arabieren heeft spreker den indruk ge-

kregen te staan tegenover een machtige,

sterke cultuur, een machtige band, die ge-

voeld wordt door het geheele Arabische volk

en die een basis vormt om zich verder te

ontwikkelen. Deze band is ontstaan, door-

dat het Arabisch zich altijd op de meest

wonderbaarlijke wijze heeft weten aan te

passen aan de eischen des tijds en zich

in zeer korten tijd 00k omtrent nieuwe
dingen weet uit te drukken met zijn eigen

termen. Om deze reden kon in een klein

havenplaatsje als Djedda zich een gees-

telijke macht vormen, waarvan men als

vreemdeling diep onder den indruk komt,

Spreker geeft voorts nog een voorbeeld

van een der Europeesche staatjes, waar

men eveneens getracht heeft de taal, die

tot dialect verworden was, op het peil der

wereld-beschaving te brengen en dit ter

staving van zijn meening, dat hoe belang-

rijk volgens spreker het onderwijs in ge-

schiedenis en ander aanverwante vakken

00k moge wezen, hem de waarde, die spe-

ciaal aan de taal wordt toegekend, volko-

men begrijpelijk voorkomt. Waar de heer

Soejana dan 00k zegt, dat het heelemaal

niet erg is, als een volk zijn taal ver-

liest, maar dat dit hier niet noodig is,

moet spreker hem toch tegenwerpen, dat

dit niet alleen niet noodig is, doch dat het

zeer te betreuren zou zijn, wanneer dit

hier gebeurde.

Voorts is spreker het niet eens met Dr.

Esser en beveelt ten zeerste wetenschappe-

lijke bestudeering van filosofie, 00k de
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Oostersche, aan als een geestelijke basis

en een belangrijk vak voor een volledige

universiteit. Deze geestelijke basis meet
volgens spreker den grondslag vormen voor

alle wetenschappelijke studie.

Hetgeen Dr. Radjiman e. a. hebben op-

gemerkt wijst er op, meent spreker nog,

welk een groote rol de Javaansche en, alge-

meener, de Indonesische filosofie spelen

in bet leven van het volk. Bestudeering

daarvan zal veel bijdragen tot het benade-

ren van de Indonesische volken in het al-

gemeen en de Javanen in het bijzonder.

De heer Ir. Th. Karsten spreekt met
zekeren schroom, omdat zijn opmerkingen
zich moeilijk onder juiste bewoordingen
laten brengen en hij verzoekt het congres

dan ook de bedoeling te nemen voor het

woord.

Het is hem opgevallen, dat verschillende

heeren de groote ideeele waarde van de

oprichting van een wijsgeerig-literaire fa-

culteit beamen, maar toch hun eischen niet

verder uitstrekken dan tot intellectualis-

tische studie. Spreker wijst erop, dat dit

onderwijs ook een taak heeft ten opzichte

van de hoogere geestelijke waarden. In

alle menschelijke werkzaamheid kan men
een hierarchic aanwijzen, waarbij boven-

aan staan de hoogere innerlijke geestelijke

waarden, daarna volgen de intellectueele

en de materieele. Het Oosten heeft deze

hierarchic niet alleen erkend, maar ook

in het leven gerealiseerd. Met dat ver-

schijnsel hangt samen het diepe besef in

het Oosten van de eenheid van alle

dingen der werHd, de eenheid van den-

ken en doen, leven en kunst, het ver-

band tusschen individu en kosmos; het

besef d'er geestelijke hierarchic weer-

spiegelt zich hier inderdaad in de maat-

schappelijke verschijnselen en verhou-

dingen, — ook in de sociale hierarchie;

tevens vloeit er ook voor het individu

uit voort, dat de psychologische waarden

hooger staan dan de intellectueele en ma-
terieele. In het Oosten is deze nadruk op

het hoogere zelfs gepaard gegaan met ern-

stige verwaarloozing van de intellectueele

en economische waarden; het is daarom een

begrijpelijke en zeer gewenschte reactie,

wanneer men thans ook van inheemschen
kant verlangt naar versterking op de laatst-

genoemde gebieden, — maar spreker stelt

de vraag of daarmede noodzakelijk gepaard

moet gaan verwerping van de hierarchie,

die het hoogere geestelijke bovenaan stelt.

Voor de ontwikkeling van de intellec-

tueele en economische inzichten zijn van

bijzonder belang die gedeelten van het

hooger onderwijs, welke op het oogenblik

reeds bestaan: de juridische faculteit, de

medische faculteit en de technische hooge
school, maar de literaire wijsgeerige facul-

teit zal naast het onderwijs op dit meer
enge gebied toch de taak hebben ook de

hoogere geestelijke waarden tot hun recht

te doen komen. En dat moet niet ge-

beuren door die waarden intellectualistisch

te onderwijzen, maar door ze direkt, dus

innerlijk te doen beseffen en in het onder-

wijs zelf te verwezenlijken.

Wellicht werpt men spreker tegen, dat

dit niet mogelijk is, maar dan wijst hij

er op, dat het geheele oud-Javaansche on-

derwijs, overgedragen van ouderen op
jongeren, van hooger op lager ontwikkel-

den, deze hoogere geestelijke waarden wel

degelijk heeft verwezenlijkt.

Spreker meent dan ook, dat men zich van

dit punt niet mag afmaken met een non
possumus en hij zou daarom aan do prae-

adviseurs eenige meer precieze vragen wil-

len stellen. Ten eerste zou hij aan de

heeren Hadi en Soejana, die den nadruk

legden op de noodzakelijkheid van de

moderniseering van het inheemsche leven,

willen vragen of zijhct behoud van de hier-

archie met voorgaan vande hoogere geeste-

lijke waarden met die moderniseering ver-

eenigbaar achten. Ten tweede vraagt spreker

hoe de cultiveering van de hoogere geeste-

lijke waarden aan de wijsgeerige-literaire

faculteit kan geschieden, hoe dus een klassiek

Westersche en intellcctualistische orien-

teering voor een dergelijke faculteit kan

worden voorkomen, kortom, hoe de hoogere
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geestelijke waarden in feite kunnen worden
gebracht binnen de sfeer der literaire

faculteit.

R. Ng. Dr. PoERBA Tjaraka houdt

een rede in het Javaansch. Daarna herhaalt

hij voor dat deel van het congres dat geen

Javaansch verstaat, in het kort zijn woorden
in het Hollandsch en geeft der vergadering

de volgende woorden ter overweging:

De vrees van de heer Soejana, dat bij ge-

brek aan leerkrachten de instelling van de

literaire faculteit weer zal worden uitge-

steld, kan voor de Regeering aanleiding zijn

te zeggen, dat Zij volkomen bereid is de

literaire faculteit te geven, doch daarvoor

geen bevoegde leerkrachten heeft en wij dus
geduld zullen moeten oefenen. Spreker

geeft daarom in overweging om, wanneer
nog niet voldoende bevoegde leerkrachten

voor deze faculteit aanwezig zijn, vast assis-

tenten aan te stellen, zooals dit ook in

Leiden is geschied, waar men thans een

Javaanschen en een Maleischen assistent

heeft. Vier jaren geleden waren daarzelfs

vier assistenten, n.l. behalve de twee reeds

genoemde, nog een Chineesche en een

Japansche assistent, welke laatsten echter

wegens bezuiniging zijn ontslagen.

Voorts merkt spreker op, dat een der-

gelijk iets ook elders bestaat, en verhaalt

van een ontmoeting, die hij te Hamburg
had met een Minangkabauschen breeder,

die daar les gaf in het Maleisch, terwijl al-

daar tevens door niet volwaardig bevoegde
leerkrachten bv. een Voor-Indisch student,

wordt les gegeven in het Sanskriet en de
levende Britsch-Indische talen.

Wanneer men vreest, dat door een der-

gelijke voorloopige voorziening in de leer-

krachten het peil der literaire faculteit om-
laag wordt getrokken, moet men daarbij

niet vergeten, dat men hier van twee kwa-
den het beste te kiezen heeft, en het in dit

geval toch zeker het beste is om vast te

beginnen hiervoor assistenten aan te stellen.

Het onderwijs zou dan onder toezicht

kunnen worden gesteld van een hooglee-

raar, wiens vak in nauw verband staat met

het vak of de taal van den assistent, zoodat

bijv. een assistent voor het Javaansch en
Madoereesch onder toezicht zou kunnen
worden gesteld van een hoogleeraar in het

Maleisch, waardoor het peil der faculteit

vanzelf naar boven zal gaan. Dit zal zeer

zeker gebeuren, wanneer er in den loop der

tijden voldoende hoogleeraren beschikbaar

zullen komen.

De heer Ashari dacht aanvankelijk niet

het woord te zullen voeren, omdat het

milieu zich minder leent voor de bespre-

king die hij bedoelt, maar waar gebleken

is dat sommige Javanen hun taal willen

vereenvoudigen door uitsluitend het hoog-

Javaansch te gebruiken en anderen door

het laag-Javaansch, zou spreker een op-

merking willen maken.
Z.i. moet de gulden middenweg be-

wandeld worden en dien denkt spr. te heb-

ben gevonden, n.l. door hoog- en laag-

Javaansch dooreen te gebruiken. Men
vereenvoudige de taal dus door een fusie

tusschen Krama en Ngoko.
Voorts zou spreker een lijkrede willen hou-

den over het lettertype van het Javaansch.

De Voorzitter merkt op, dat dit punt

toch moeilijk onder de bespreking der prae-

adviezen is te brengen, waarop spreker

antwoordt, dat hij het podium zal verlaten

als de voorzitter bezwaar heeft om hem op
dit punt het woord te laten voeren.

De heer Tjakradipradja (gepension-

neerd Wedana) verzoekt den Voorzitter een

lofdicht te mogen voordragen op het Java-

Instituut.

Sekar Sarkara.

I. Rarassingkang sarkara winarni,

dhennja medar sabda manoehara,

tjara poedjongga hesthine,

krana sroe koematjeloe,

hangestawa pamiwahaning,
dhihadhining kempalan,

pranara pradjanoeng,

djaloe wanita kang bagja.
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ngadjengaken dharadjat kabangsan
jogja kasembadhanna. [djawi,

2. Pakempalan Java Instituut,

mene sampoen joeswa dhasa warsa,

moegi widhadha sedhjane,

kang hoetama linoehoeng,

mandhar winantoewa basoeki,

pangreh mjang kang njarodja,

padjampoewa sinoeng,

rahardja nir sambekala,

dhinirgaknahingjoeswa linoedh ridjeki,

joewana mong kawirjan.

Ten slotte zingt hij op de wijze van
het Wilhelmus :

Palasthaning hatoer,

poedhjastawa rahardja,

hing ri kliwon toempak,

lek kaping dhwi dhasa sadh

radjab hing warsa sasra,

domas lawan sas dhasa,

sinengkalan hangkanja,

nir tikta ngesthi bwana.

De VooRZiTTER merkt op, dat de voor-

dracht van den vorigen spreker weliswaar

lag buiten de lijn van behandeling der

prae-adviezen, doch wel in de lijn van het

congres, dat het tienjarig bestaan van het

Java-Instituut herdenkt. Spreker meende
daarom den heer Tjakradipradja, die zich

gedrongen gevoelde een gelukwensch te

uiten in den vorm van een gezongen voor-

dracht de gelegenheid daartoe niet te moe-
ten ontnemen, te meer waar de rij der

sprekers voor heden was uitgeput.

Spreker betuigt het congres dank voor

de betoonde belangstelling. Morgen te lo

uur v.m. zullen de prae-adviseurs aan het

woord komen ter beantwoording van de

gemaakte opmerkingen. Zoo er dan nog
tijd is, zal er een tweede termijn worden
gehouden.

Hiermede verdaagt spreker het congres

(i.o8 uur n.m.).

(Voor het vervolg der besprekingen zie

blz. 53).

OPENING TENTOONSTELLING.

's Middags te 4.30 uur opent P. A. Ha-
DiwiDjAjA de tentoonstelling van oud- en

modern Javaansch goud- en zilverwerk

met ondervolgende rede (deze rede werd
in het Javaansch vertaald door P. A. Soer-

jaamidjaja)

;

Dames en Heerenl

Het is mij hoogst aangenaam U alien hier

welkom te heeten, in de eerste plaats na-

mens de Commissie van Voorbereiding

en in de tweede plaats namens het Bestuur

van Radyapoestaka. Het is aan de loffe-

lijke medewerking van dit bestuur te dan-

ken, dat wij de straks te openen tentoon-

stelling hebben kunnen onderbrengen in

dit zich zoo bij uitstek voor het doel lee-

nend gebouw der vereeniging.

Evenals zulks in 1921 ter gelegenheid

van het 130 Boedi Oetama-congres hier

ter stede het geval is geweest, toen een

tentoonstelling van goudsmeedwcrk was
georganiseerd, valt 00k heden mij de eer

en het voorrecht te beurt, deze lentoonstel-

ling van goud- en zilverwerk van het Java-

Instituut in te Iciden. Als ik dit doe, dan
doe ik dit slechts onder het grootste voor-

behoud, omdat ik mij ervan bewust ben,

dat mij deze zijn geworden, minder krach-

tens eenige deskundighcid, dan wel op
grond van mijne kwalitcit van voorzitter

van de Voorbcrcidings-Commissie. Ik

mag daarom ook niet nalaten, Uw clemen-

tie te vragen voor hetgeen ik zeggen zal.

De goud- en zilvcrsmeedkunst op Java,

dames en heeren, is, voor zoover mij be-

kend, de eenige kunstuiting onzer voor-

ouders, die nagenoeg zonder stoornis voor

ons is bewaard gebleven. Hoe gehcel an-

ders is dat met de overigc kunstambachten!

Van de toen ook op hoogen trap van ont-

wikkeling staande bronsgietkunst is niets

anders dan de vervaardiging van de game-

lan overgebleven; de bceld- en stcenhouw-

kunst, waarvan machtige overblijfselen te

bcwonderen zijn, verliep na den val van

Madjapait geheel. Van de schoone schil-

derkunst evenals van de leerbewerking,
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waar de wajang koelit een overblijfsel van
zou zijn, zijn uit ouden tijd geen genoegza-

me bewijzen aanwezig om den klassieken

ouderdom van die kunst te durven vol-

houden. Het ligt uiteraard buiten mijn
bestek om mij thans in dergelijke proble-

men te verdiepen: ik moge volstaan met de

gelukkige gedachte te prijzen, die tot het

organiseeren van deze expositie heeft ge-

leid; daardoor wordt n.l. een vergelijking

van oud en modern werk mogelijk ge-

maakt, al mogen ook de bijeengebrachte

voorwerpen aileen uit de Vorstenlanden

afkomstig zijn.

Het vermogen tot ontwikkeling en aan-

passing van deze kunst t.o.v. voorwerpen
van huishoudelijk gebruik en lijfsieraden

is een ieder bekend. Toch wil ik U op en-

kele typische voorbeelden wijzen, b.v. op
de ontwikkeling van soemboel tot glasbus

en van mendak tot broche.

De soemboel, een met pootjes op een

schotel staande diepe kom met hoog ke-

gelvormige deksel, tot koeling van den
gevulden drinkbeker dienende en behooren-

de tot de ampilan van aanzienlijken, is

met den tijd ontwikkeld tot een glasbus

naar Europeesch model. No. $88 zal U
doen zien met welk een kunstzin en een
vaardigheid het werkstuk onder toezicht

van mijn artistiek aangelegden breeder

Soerjaamidjaja, is gewrocht.

De mendak, een conische versiering,

dienende tot overgang tusschen heft en

lemmet van een kris, is zooverre gemo-
derniseerd, dat zij, in den vorm van een

broche, kettinghanger of ring, aan het he-

dendaagseh gebruik dienstbaar is gemaakt,

en, op het eerste gezicht aan Zeeuwsch
maaksel doende denken, heeft zij haar weg
naar de Europeesche markt gevonden. En
zoo is er meer.

Vermoedelijk geinspireerd door de

beeldhouwkunst — het is U alien bekend
dat ook Godenbeelden van edel metaal

werden vervaardigd — was de meest ge-

liefde bewerking in de oudheid — zooals

trouwens nu nog op Bali — het pendoel-

lan of haut-reliefwerk: gegraveerd werden

bijna uitsluitend zegel-ringen, pripih’s of

amuletten en enkele niet zeer belangrijke

stukken. Combinatie van beide technieken

komt op enkele oude werkstukken voor,

o.a. in de inzending Resink- Wilkens ver-

tegenwoordigd.

In den loop van den tijd heeft het pen-

doellan of drijfwerk, althans in Soerakarta,

zonder daarbij geheel van het tooneel te

verdwijnen, plaats gemaakt voor het iet-

wat makkelijker uit te voeren graveerwerk,

dat een vergelijking met Europeesch werk
glansrijk kan doorstaan. Enkele stukken

zullen U straks deze bewering kunnen
bevestigen, en U tevens de overtuiging

geven, dat deze overgang gelukkig niet is

een achteruitgang, maar eenvoudig het

gevolg van een smaakverandering, gebo-

den door de eischen des tijds. Het gravee-

ren toch neemt in het algemeen minder
tijd dan het uitvoeren van het drijfwerk,

is derhalve economischer. Niettemin wor-

den ook nu nog wel gedreven voorwerpen
vervaardigd, zooals o.a. blijkt uit de in-

zendingen ter Horst en Gobee uit Djoeja.

No, 34 zal ongetwijfeld uw belangstelling

wekken door zijn schoonheid en zijn sier-

lijken vorm, getuigenis afleggende van de

bekwaamheid van den vervaardiger.

De beeldenfabricage is door een voor

de hand liggende oorzaak geheel verdwe-

nen: een kleine poging tot het weder doen
opleven van die edele kunst is enkele jaren

geleden door een onzer bekwame goud-

smeden gedaan, waarvan o.a. No. 581 het

resultaat is. Verder dan die bescheiden po-

ging is men door verschillende oorzaken

echter niet gegaan.

Het vlechtwerk vond in lateren tijd —
ik ben geneigd te zeggen; middeleeuwen
—toepassing in de aankleeding vanwapens,

inzonderheid van den lansenschacht, n.l.

een vlechtwerk van goudlint en haar {soe-

laman), dit laatste materiaal naar de over-

levering wil, als penatasan, d.i. middel

tegen des vijands onkwetsbaarheid. Nos.

106, 1 13 e.a. zijn prachtige voorbeelden

van deze soelaman-bewerking. Wellicht

door onkunde of gemakzucht van den
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maker wordt zulk vlechtwerk weleens ge-

imiteerd door toepassing aan zwart zijden

draad, of ook eenvoudige graveering met
zwart emaille.

De combinatie van matgoud en diep-

zwart in overeenstemming met het zwart

van de wahos of lanspunt, welke soms ver-

sierd wordt met goud-inlegsel en waarvan
enkele prachtige exemplaren hier te zien

zijn, is niet alleen effectvol, maar geeft te-

vens een eenvoudig, rustig maar niettemin

gedistingeerd aanzien aan het voorwerp,

dat onafwijsbaar het Javaansche karakter

symboliseert.

Een zeker niet onbelangrijke kunst die

uw aandacht waard is, is ongetwijfeld het

incrusteerwerk: meestal met goud, doch af

en toe ook met zilver en swasa aangetrof-

fen. Er bestaan twee soorten inlegwerk;

het tinatah en het gewone srasah. Het laat-

ste is inlegwerk van edelmetaal op een-

voudig ijzerwerk, terwijl bij het eerste

aan het ijzer vooraf diverse vormen wor-

den gegeven als daar zijn: naga, garoeda,

bloem- en rankmotief enz., waardoor een

ornamentiek en haut-relief verkregen

wordt. Wij prijzen ons gelukkig U enkele

exemplaren van deze techniek te kunnen
laten zien.

Dames en heeren, het exposeeren van

oud en nieuw werk leidt onwillekeurig tot

het maken van vergelijkingen; dat is niet

onjuist. Integendeel heeft dat zelfs in de

bedoeling van de samenstellers dezer ex-

positie gelegen. Bij de beoordeeling van

beide categorieen van werk moge U ech-

ter niet vergeten, dat voor producten van

een levende techniek andere criteria maat-

gevend zijn, dan aan antieke voorwerpen

worden gesteld door verzamelaars. Ik moge
volstaan met te constateeren dat mij uit

de verzameling is gebleken, dat er zoowel

vroeger als nu knappe en minder kunst-

zinnige kemasans waren en zijn. Mits on-

der goede deskundige voorlichting kunnen
de moderne kemasans zeker een hoogte

bereiken waarop hun kunst behoort en ver-

mag te staan. Hun geestesproducten be-

wijzen dat afdoende.

Dames en heeren! Als slot moge ik re-

leveeren dat onze uitgebreide verzameling

is kunnen worden verkregen door de ruime
medewerking van de kraton en van de

Mangkoenagaran; deze handhavers van

Javaansche cultuur bij uitnemendheid,

waarvan de Vorsten in hoogst eigen per-

soon het symbool zijn, hebben immer
blijken van waardeering gegeven voor

elke poging tot instandhouding, verbrei-

ding en ontwikkeling onzer eigen kunst,

niet alleen binnen de grenzen hunner ge-

bieden, doch ook tot ver daarbuiten. Wat
niet tot de heilige poesaka’s behoort, wordt
gaarne voor doeleinden als deze afgestaan.

Het is daarom mijn plicht om, mede na-

mens de Commissie van Voorbereiding,

Z. H. den Soesoehoenan en K. G. P. A. A.

Mangkoenagara van deze plaats mijn diep

gevoelde erkentelijkheid te betuigen. Ook
zijn wij dank verschuldigd aan de verschil-

lende inzenders en medewerkers. Onder
de laatsten wil ik in het bijzonder noemen
mijn broeder prins Koesoemajoeda en den

heer van Naersen. Aan hen betuig ik van

deze plaats mijn warmen dank.

En hiermede dames en heeren, verklaar

ik de tentoonstelling voor geopend.

UITVOERING VAN JAVAANSCHE
VOLKS- EN KINDERSPELEN

Door het Bestuur van het Java-Instituut

aangeboden aan de leden van het vijfde

congres, in den namiddag van den zSsten

December I92g in de Sriwedari.

Beschrijving door Dr. Th. Pigeaud.

Inleiding.

Het zal overbodig zijn hier te herhalen,

wat reeds tal van malen uitgesproken is,

dat de Javaansche volks- en kindcrspelen

ten zeerste de aandacht verdienen van alien,

die in de Javaansche beschaving in al haar

schakeeringen belang stellen en haar ver-

eeren. Gelukkig zijn er in de laatste ja-

ren reeds verscheidene verzamelingen van

kinderspelen gemaakt; sommige zijn ook

uitgegeven. Het Java Instituut heeft tot dit
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resultaat medegewerkt door het uitschrij-

ven van een prijsvraag, verscheidene jaren

geleden, waarop eenige goede antwoorden
van Javaansche inzenders gekomen zijn.

Toch is er waarschijnlijk nog heel wat
meer te verzamelen, vooral ook wanneer
men het gebied van de kinderspelen ver-

laat om dat van de eigenlijke volksspelen,

de boerenspelen, te betreden. Bijna elk

Regentschap van Java heeft op dit gebied

iets bijzonders, eigenaardigs. En het is zeker

zaak het verzamelen enbeschrijvenvandeze

spelen en vermakelijkheden niet langer uit

te stellen, omdat zij, tengevolge van de toe-

name van het verkeer en de ontwikkeling

der maatschappelijke verhoudingen, bin-

nen niet langen tijd dreigen te verdwijnen

of althans te ontaarden, zooals men dat in

andere landen ook heeft waargenomen.
Voor de wetenschap zijn beschrijvingen

van deze spelen op zich zelf en aanteeke-

ningen van wat er bij gesproken en gezon-

gen wordt van niet weinig belang. Kinder-

en volksspelen immers behooren, zoo

neemt men aan, tot de oudste kunstuitin-

gen der volken; verscheidene van hen be-

vatten hoogst waarschijnlijk overblijfsels

uit den tijd, toen de kunst nog eng verbon-

den was aan het ritueel, aan sacrale gebrui-

ken, die berustten op oude religieuze ge-

dachten. De bestudeering van die spelen

kan ons wellicht helpen inzicht te verkrij-

gen in die oude religieuze overtuigingen,

waaruit ten slotte het Javaansche geestes-

leven van later dagen gegroeid is.

Behalve in dit opzicht is de kennisma-

king met de oude Javaansche volks- en
kinderspelen echter ook van belang uit een

oogpunt van kunst, in het bijzonder van
muziekgeschiedenis. Immers men hoort

er bij soms liederen zingen op oude wij-

zen; het is zeker de moeite waard voor

een wetenschappelijk en ethnografisch ge-

schoold musicoloog die te vergelijken met
de wijzen en toonen van de Javaansche

gamelans. Het is niet onmogelijk dat

daaruit nog belangrijke gevolgtrekkingen

gemaakt kunnen worden betreffende de
ontwikkeling van de Javaansche muziek.

Dit zijn de redenen die het Bestuur van
het Java-Instituut ertoe geleid hebben,

den leden een kleine uitvoering van eenige

Javaansche volks- en kinderspelen aan te

bieden, ook al kan bij velen het kijken en
luisteren daarnaar geen groote voldoening

voor het kunstgevoel zijn.

Wellicht echter wordt men hierdoor er-

toe gebracht in eigen omgeving eenige aan-

dacht te schenken aan deze spelen en der-

gelijke nederige voortbrengselen van de

Javaansche kunst. Wanneer er een wijde

kring van belangstellenden ontstaat, zal

het misschien mogelijk zijn nog veel van
wat aantrekkelijk en belangwekkend is bij-

tijds aan de vergetelheid te ontrukken, en
dit vooral ten aanzien van de boeren-, de

desa-spelen en ten opzichte van de streken

buiten de Vorstenlanden. Die bevatten

nog zeer veel eigenaardigs en ouds, dat in

de steden, onder de prijaji’s en binnen de
Vorstenlanden reeds verdwenen is of mis-

schien nooit recht leefde.

Hieronder volgt een beschrijving, zeer

kort, van de uitgevoerde spelen. Over elk

van deze spelen zou een verhandeling te

schrijven zijn; zulk een uitgebreide be-

spreking kan hier echter niet verlangd

noch gegeven worden. Het zal voldoende

zijn wanneer men eenigszins een indruk

heeft gekregen van wat er geschiedt.

I. Srandoel.

Srandoel is een volksspel, een d'esa-

vertooning, dus niet een kinderspel. Het
is thans nog slechts thuis in het Regent-

schap Wanagiri, vroeger kwam het ook el-

ders wel voor, zooals in Klaten. Evenals

Goenoeng-Kidoel en Patjitan herbergt

Wanagiri nog vrij veel ouds, waarschijn-

lijk ten gevolge van de afgelegen ligging

buiten het groote verkeer, dat niet aange-

trokken wordt door vruchtbaarheid van
den bodem. Srandoel was reeds jaren ge-

leden aan het uitsterven; in den laatsten

tijd beleeft het, naar het schijnt, weer

een opleving in eenigszins gemoderni-
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seerden vorm. De belangstelling, die K.

G. P. A. A. Mangkoenagara eenige jaren

geleden voor dit volksspel getoond heeft,

is daar misschien niet vreemd aan.

Het wordt gespeeld door 6 mannen,
min of meer gekostumeerd. Ook de vrou-

wen-rollen worden door mannen vervuld.

De muziek kan zeer eenvoudig zijn: een

kendang, terbang, angkloeng en bende.

Dit is natuurlijk voor uitbreiding vatbaar.

Het srandoel-spel bestaat, zooals de
meeste van dergelijke volksspelen, uit

eenige dansen, waarbij zich min of meer
grappige tooneelen met samenspraken
aansluiten. Het eigenaardige van den
srandoel-dans is, dat de spelers een ronde-

dans uitvoeren om een lamp been. lets

dergelijks vindt men ook wel bij andere

volksspelen.

Als tweede tooneel dansen de zes spe-

lers elk afzonderlijk en zingen daarbij

min of meer populaire wijzen. De voor-

naamste speler draagt den naam Pak Ga-
njong, de tweede heet Djoto, een derde

Sawogoenoeng of Sawoenggoenoeng. Aan
wat zij zingen is, zooals altijd bij dergelijke

spelen, moeilijk een beteekenis te hechten.

Men moet echter wel aannemen, dat het

een bepaalden zin heeft gehad. Het eerste

wat Pak Ganjong zingt, beduidt een bede

aan een widadari, een nimf, om neder te

dalen in Prawan Kenja.

Een derde tooneel wordt gevuld door

grappen en potsen.

Verder kunnen dan volgen min of meer
verhalende tooneelen. Zoo kent men een

tooneel van Pak Ganjong met Prawan
Kenja, die hier als zijn vrouw optreedt.

Daarin worden de plichten der vrouwen
uiteen gezet. Prawan Kenja blijkt daaraan

niet te voldoen; zij wordt in de hel gewor-

pen, en daar gemarteld. Ten slotte weet

Pak Ganjong haar echter te vinden en haar

te verlossen.

Dan heeft men een tooneel van Pak

Ganjong met zijn twee vrouwen, Prawan
Kenja en de oudere. Hierbij wordt een uit-

eenzetting gegeven van den sawahbouw;

daarna gaan zij visschen. Een dergelijk

tooneel heeft tot onderwerp het verbouwen
en de juiste wijze van het gebruik van

de gadoeng.

Het slot van het geheele srandoel-spel

is een lied van Pak Ganjong, waarin hij de

widadari, die hij in het begin heeft laten

neerdalen, verzoekt terug te keeren naar

het godenverblijf.

2. Goela-Ganti.

Goelaganti, het tweede van de uitge-

voerde spelen, is een echt kinderspel, voor

meisjes, acht of negen in getal. Zij zitten

in een kring en ieder heeft een steen in de

hand. Een van die steenen is iets grooter

dan de andere. De meisjes zingen nu een

lied en geven daarbij de steenen door naar

rechts, zoodat zij in den kring rondgaan.

Degeen die den grooten Steen heeft, wanneer
het lied uit is, ,,is ’m”. Zij moet beginnen

met een lied te zingen, waarmee de ande-

ren spoedig instemmen. Daarbij worden
de steenen weer rond gegeven, zoodat het

spel zich voortdurend kan herhalen. De
aantrekkelijkheid van dit spel ligt natuurlijk

in de liederen die erbij gezongen worden.

3. Tjoeblak-Tjoeblak Sotueng.

Tjoeblak-tjoeblak Soeweng, het derde

van de uitgevoerde kinderspelen, is iets

dergelijks. De meisjes zitten in een kring

om degeen die ,,’m is” heen. Deze laatste

ligt voorover op de grond, sonis met het

hoofd in den schoot van het grootstemeisje,

de leidster van het spel. De anderen heb-

ben hun linkerhand liggen op haar rug,

en geven daarmede een kleine zwarte oor-

knop, zooals meisjes die dragen, of een

kiezelsteentje door. Hierbij wordt een lied

gezongen. Wanneer dit uit is, ,,sliepen” de

kinderen met de wijsvingers langs elkaar,

en degeen die ,,’m is” moet raden wie de

oorknop of het steentje heeft. Gelukt haar

dit, dan ,,is” zij die het steentje had ,,’m”

en het spel begint opnieuw. Gelukt het

niet het te raden, dan gaat het spel door,

maar met een ander lied. Het kan ook nog

39



zoo verder doorgezet worden, dat degeen,

die tot vele malen toe niet heeft kunnen
raden, ,,bisoe”, ,,stommetje” wordt. Haar
worden dan een aantal vragen gesteld,

waarop zij niet anders dan ,,oek” ant-

woordt; en ten slotte wordt er wat met
haar gesold, bij wijze van straf voor het

verliezen van het spel.

4 . Dja-Ratoe.

Dja-Ratoe, het vierde van de opge-

voerde spelen, is ook een meisjes-spel.

Een meisje is ratoe, koningin; ze zit ,,sila”

op den grond. De anderen komen van eeni-

gen afstand naar haar toe, hurkend loo-

pende, zooals de Javaansche etiquette dat

eischt, en zingen daarbij een lied, dat be-

gint met de woorden Dja-Ratoe, waarin

zij naar de prinses vragen. De ratoe ant-

woordt telkens dat zij pas is opgestaan,

zich baadt, zich kleedt, eet, en tenslotte

dat zij is gaan slapen. Na elk antwoord

gaan de vraagsters terug naar haar plaats,

om van daar weer met haar vraag te komen
en met het volgende antwoord afgescheept

te worden.

5. Ni Towok.

Ni Towok is een van de zoogenaamde
Javaansche biologiespelen, waarop reeds

meermalen door onderzoekers de aandacht

is gevestigd. Er zijn er nog verscheidene

andere, die er veel op gelijken; de namen
die men er aan geeft in de verschillende

streken van Java zijn ook niet gelijk. Voor-

al van deze spelen is het waarschijnlijk,

dat zij overblijfsels zijn van riten of sacrale

gebruiken uit vroeger tijden.

Ni Towok is een pop; het hoofd is een

scheplepel (iroes) op de bolle zijde waar-

van met kalk en roet een menschelijk aan-

gezicht is geschilderd. Verder wordt zij

met lappen aangekleed. Die pop wordt

eerst naar een eenzame plek gebracht, om
daar bezield te worden; 's avonds wordt
zij vandaar afgehaald, en met eenige plech-

tigheid ontvangen, alles onder het zingen

van bepaalde liederen. Wanneer het spel

„gelukt’' (dadi), d.w.z. wanneer de Ni-
Towok-pop werkelijk bezield is, gevoelen

de meisjes die de pop dragen en vasthou-

den haar bewegen. Soms worden zij zelfs

door de bewegingen van de pop meege-

trokken. De andere kinderen zingen voort-

durend de verschillende liederen die bij

het spel behooren. Pas laat in den nacht is

het afgeloopen.

LEZING OVER LAND EN VOLK VAN BALI

gehouden door Tjokorda Gde Rake Soeka-

wati ter inleiding en toelichting van den rol-

prent, vertoond in de Sriwedari, Zaterdag

den 28sten December I92g.

Dames en Heeren! Zeer geachte toe-

hoorders!

Het bestuur van het J.I. verzocht mij

om een lezing te houden over Land en
Volk van Bali.

Ik behoef U wel niet te zeggen, dat dit

onderwerp veel te uitgebreid is om het in

den korten tijd, die mij hiervoor ter be-

schikking staat, ook maar eenigszins vol-

ledig te behandelen.

Ik heb daarom uit het vele, dat ik U
hierover zou kunnen meedeelen, een der

meest belangrijke onderwerpen gekozen

nl. den godsdienst en de godsdienstplech-

tigheden.

Ook bij de bespreking van dit onder-

deel moet ik mij echter zeer beperken met
het oog op de mij toegemeten tijd. Ik stel

mij voor, U een kort overzicht tegeven

van enkele onderwerpen, die U straks op
de film zult zien. Met nadruk wijs ik U er

op, dat deze korte bespreking geen aan-

spraak kan maken op wetenschappelijk-

heid en volledigheid. Als ik er in slaag om
U de beelden van de te vertoonen film

eenigszins duidelijk te maken, dan is mijn

doel bereikt.

Bali. Het eiland Bali, waarover de

natuur hare gaven met kwistige hand ver-

spreid heeft, dankt zijn beteekenis en zijn

aantrekkingskracht niet alleen daaraan.
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maar ook en vooral aan hetgeen de mensch
daar tot stand heeft gebracht. De ontgin-

ning van den bodem tot bevloeibare sa-

wahs is er tot hare hoogste intensiteit op-

gevoerd. Bali is dan ook een landbouw-
streek bij uitnemendheid. Nergens in den
geheelen Indischen Archipel staat de rijst-

cultuur op een zoo hoogen trap van ont-

wikkeling als daar. Productiecijfers van

100 pikoel padi en meer per hectare zijn

geen uitzonderingen.

Naast de rijst-, klapper- en koffiecul-

tuur zijn runder- en varkensteelt de voor-

naamste bronnen van inkomsten der be-

volking.

Bali is ook een land van rijke ontwikke-

ling op het gebied van muziek en tooneel.

En het is niet te verwonderen, dat ook de

kunstnijverheid hier een hoogen trap van

ontwikkeling bereikt.

Ik noem daarvan in de eerste plaats de

weefkunst.

Een andere tak van kunstnijverheid is

de vervaardiging van houtsnijwerk: de

versiering van gamelan-instrumenten, huis-

en gebruiksvoorwerpen met ornamenten,

waarvan de motieven aan 't planten- en

dierenrijk ontleend zijn.

Uitgeslagen en fijn uitgevoerd leerwerk

vindt men vooral bij wajang-figuren.

De metaalbewerking met behulp van

hoogst primitieve gereedschappen levert

gouden, zilveren en koperen voorwerpen,

die van veel kunstzin blijk geven.

De potten- en pannenbakkerij, zoowel

voor gebruiksvoorwerpen als voor speel-

goed, spaarpotten e.d. is in omvang en

beteekenis voor het dagelijksch leven de

meest belangrijke.

Niet minder dan in het stoffelijke heeft

de menschelijke activiteit zich op Bali ook

in het ideeele ontwikkeld, zooals o.a. tot

uiting komt in tempel- en huizenbouw.

Ik behoef hier niet uiteen te zetten welk

een belangrijke plaats Bali door zijn eeu-

wenoude, nog levende cultuur inneemt.

Jaarlijks komen de vreemdelingen, tou-

risten, doch ook beoefenaars van weten-

schap en kunst van heinde en ver er been

om nagenoeg zonder uitzondcring met be-

wondering en belangstelling kennis te ne-

men van al wat daar nog is overgebleven

van het erfdeel der vaderen. En alien be-

toogen het belang van de studie en van

het vastleggen van het nog bestaande en

van het hcrstel van de oude monumenten,
door natuurrampen verwoest of bedolven

onder de arde.

Godsdienst. De aard, de geschiedenis

en de godsdienst van een volk zijn meestal

het duidelijkst uitgedrukt in zijn gebouwen,

tempels en gedenkteekenen, en waar ge-

schreven oorkonden ontbreken of niet in

voldoende mate aanwezig zijn, vullen deze

in aanschouwelijke vormen die leemte aan.

In indrukwekkendheid van het karakter

der tempels mag Bali zeker buiten tegen-

spraak — zoo niet het merkwaardigste

eiland dan toch een van de merkwaardig-

ste eilanden van onzen Indischen Archi-

pel genoemd worden.
Daarbij wordt het door geen ander over-

troffen in de talrijkheid der bouv/werken,

niet alleen door vroegere, doch ook door

tegenwoordige geslachten gemaakt. Want
nog steeds schept de Balier in wel reeds

eeuwenoude vormen, nog steeds inspireert

hem zijn godsdienst tot het maken van

nieuwe werken van kunst en nog steeds

uiten de kunstliefde en de toewijding van

rijk en arm, van hoog en laag zich in de

versiering van de tempels en de woningen
met beeld en ornament en in de kunstvolle

verzorging van de kleeding.

De huidige Balische godsdienst is een

samengroeiing van Boeddhisme en Hin-

doeisme (speciaal Qiwaisme) met de gods-

dienstige gebruiken van de oorspronkelijke

bewoners van Bali. Het Hindoeisme en

het Boeddhisme, die in vorige eeuwen op

Java zulk een voorname plaats innamen,

hebben zich, na het verval daarvan op het

hoofdeiland, op Bali gehandhaafd en zijn

de kracht geweest, die Bali zijn eigen aard

hebben doen behouden en den band met
het verleden ongebroken hebben doen in

stand blijven. Ze hebben eeuwenoude
overleveringen en volksgebruiken doen
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voortleven en hun waarde ook nog voor het

hedendaagsche leven doen behouden. De-
zelfde goden, geesten en machten, die

vroeger 's menschen lotgevallen beheersch-

ten, doen het nu nog. En boven die goden
troont nu nog evenals vroeger de eene

Opper God, de Allerhoogste, schepper van

hemel en aarde, de oorsprong van alles

wat leeft en bestaat, n.l. Sanghyang Titah

of Sanghyang Widi.

Het is hier wellicht de plaats nog eens

even stil te staan bij een veel verbreid mis-

verstand omtrent de verhouding van Bali

en Java.

In de oudste tijden ontving Bali zijn Hin-

doeisme en ook zijn Boeddhisme recht-

streeks van Indie, althans uit niets blijkt

een tusschenkomst van Java. Het contact

tusschen Bali en Java dateert uit den tijd

van den beroemden Koning Erlangga, diens

vader en ook weer Erlangga’s jongere

broers en neven. Tijdens dit contact was
Bali echter geheel onajhankelijk van Java

en bleef dit ook tijdens de Kedirische pe-

riode (van Java).

Eerst tijdens Kartanagara, den laatsten

Koning van Singasari, wordt Bali door Java

onderworpen (1284 A.D.). Spoedig daar-

na is Bali weer opnieuw onafhankelijk en

blijft dit totdat in 1343 A.D. Empoe Ga-
djah Mada met zijn Madjapahitsche legers

het eiland opnieuw onderwerpt. Uit de'zen

tijd dateert een veel sterkere Javaansche

(Madjapahitsche) invloed. Toen het hoofd-

rijk Madjapahit in verval raakte, dus na

i 1380 A. D., bleef de Javaansche in-

vloed krachtig werkzaam op Bali: stich-

ting van verschillende Kraton’s (poeri’s)

o.a. die van Gelgel (bij Kloengkoeng).

De gewone voorstelling, als zou Bali

zijn Hindoeisme en Boeddhisme van Java

ontvangen hebben en wel meer bepaald

van Madjapahit is dus n.m.m. onjuist.

Lang voor den aanvang van de Hin-

doeiseering van Bali was de Godsdienst de

magische achtergrond van alle maatschap-

pelijke instellingen.

Hadden oudtijds de inheemsche pries-

ters (pemangkoe’s) de geestelijke leiding

van heel het volk, eerst veel later — begin-

nende onder Erlangga, maar sterk door-

werkend onder de Madjapahitsche Gelgel-

vorsten en de daarmee samenhangende
dynastieen — oefende de Hindoe-geeste-

lijkheid (pedanda’s) een grooteren invloed

uit op het Balische maatschappelijk leven.

Deze invloed van oudtijds, de pemang-
koe's, later de pedanda’s, heeft zich zeer

sterk op de verdere ontwikkeling van het

godsdienstige gevoel van de Baliers doen
gelden, zoodat bij hen de Godsdienst zeer

diep in alle leven en in hun wezen is door-

gedrongen. Voor den Balier zijn als het ware
zijn eigen bestaan, zijn bloedverwanten,

zijn land, ja de geheele wereld niets in ver-

gelijking met het leven, dat hem na den
dood verbeidt en waarvan hij de grootste

verwachtingen heeft, A1 zijn denkbeelden,

zijn neigingen, zijn verwachtingen houden
verband met zijn godsdienstige begrip-

pen. Het geheele leven is een aaneenscha-

keling van godsdienstige plechtigheden

en feestelijkheden. Geen handeling wordt
verricht of de Goden worden hiermede in

kennis gesteld, zij worden gebeden en ge-

smeekt om hulp en bijstand ter bereiking

van het voorgestelde doel of ter bescher-

ming tegen kwade invloeden, al naar de
plaats die zij hebben in het pantheon der

Baliers. Van den vroegen ochtend tot den
laten avond, van den avond tot den morgen,
steeds worden de Goden aangeroepen om
in het leven, tot zelfs in de meest eenvou-
dige handelingen, hun weldoenden invloed

aan te wenden.
De Balier beschouwt deze aarde als het

voorportaal van een andere, betere wereld,

dat men eigenlijk nooit te snel doorloopt,

en betreurt het slechts, dat hij niet duizend
levens bezit, alleen om die alle aan zijn

Goden te kunnen opofferen, dat hij niet

meer zonen en dochteren heeft om aan
de bovenaardsche wezens te kunnen toe-

wijden; dat zijn geest geen nieuwe zede-

lijke of lichamelijke pijnigingen kan beden-
ken om zijn Goden, die hij uit de volheid

des harten aanbidt, meer en meer te

overtuigen van zijn waarachtig geloof en
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dienstbetoon. Hij zou wenschen zijn gods-

dienstige vereering even onbegrensd, even

oneindig te kunnen doen zijn als Hij is,

dien hij vereert.

Deze religieuse levenshouding open-

baart zich bij het volk in zijn geheel nog
steeds als een magische wereldbeschou-

wing. Bij vele kleine groepen, waar het

Hindoeisme dieper is doorgedrongen,

als een soort eeredienst met veel ritueel.

Bij de meer mystieke naturen onder de

Baliers, die lang niet zeldzaam zijn, als

een streven naar verlossing, tot bereiking

van de Kelepasan. Bij deze Baliers, die

men in alle rangen en standen der maat-

schappij kan aantreffen, bestaat een groote

kennis van de zeer uitgebreide mystieke

leer, die grootendeels geheimleer is, dus

esoterisch.

De Balische godsdienst is fantastisch en

allegorisch, de vrucht eener Oostersche

verbeelding. Hieruit is het te verklaren,

waarom de duizenden tempels, die hij aan

zijn Goden toewijdt, het Verheven en On-
eindig symboliseeren.

Tempels. Tot het verrichten van den

zoo gecompliceerden eeredienst beschik-

ken de Baliers over talrijke tempels. Deze
tempels onderscheiden zich van elkaar

niet alleen naar de godheden, die daarin

geacht worden te zetelen, maar ook en

vooral naar de menschengroep door wie en

naar de behoefte, waarvoor ze zijn gebouwd.

Deze tempels kunnen we onderschei-

den in drie hoofdgroepen:

Tot de le groep behooren de eene Na-
tional tempel en de Rijkstempels.

le. Die nationale landstempel wordt door

het geheele volk (dus geheel Bali)

gebouwd en onderhouden, d.i. de

poera Besakih, aan den voet van den

Goenoeng Agoeng.

ze, De Rijkstempels zijn door een of meer

Rijken (vorsten) gebouwd en onder-

houden.

II. Zijn deze Nationale tempel en de

Rijkstempels symbool van een grootere

Hindoesche Rijkseenheid, van Centraal

gezag, de (nu volgende) tempels, die tot

de lie groep behooren, zijn dat van de

aloude Balische eenheden: dessa en soebak,

dat zijn;

3e. poera desa of poera baleagoeng, dat

zijn dessatempels.

4e. doodentempels (z.g. poera dalem) van

de desa of van een bepaalde groep

menschen.

5e. poera poeseh van de dessa of bandjar

of van een menschengroep.

6e. poera boekit (bergtempel) van een of

meer dessa’s.

ye. poera segara (zeetempel) van een of

meer dessa' s of van een heel landschap.

8e. poera oeloen soewi (soebaktempel),

tempels van een of meer waterschap-

pen.

ge. poera empelan, tempels bij een stuw-

dam.
De Ille hoofdgroep vormt het familie-

of geslachtsverband, en ook de vrije ver-

eenigingen (pemaksaan), zooals:

loe. poera pemlanting, pasartempel. Ook
houdt dit verband met het gewas des

velds.

I le. pemradjan of sanggah, huistempels

van een gezin respcctievelijk tot de

triwangsa of kesamen behoorende.

ize. poera dadija, tempels van een geslacht.

i3e. poera sapenjembahan, tempel van een

groep van dezelfde kaste.

i4e. poera pemaksaan, prive tempel van

een vereeniging ,,pemaksaan” van

menschen van een of verschillende

kasten, die niet in een bandjar (kam-

pong) of dessa behoeven te wonen,

enz., enz.

Indeeling der tempels. De indeeling

van de tempels is vcrschillend. Ze hangt

in de eerste plaats af van de grootte van

de tempels, maar verder ook van het doel

waarvoor ze gebouwd zijn.

De kleinere tempels bestaan alleen uit

een ruimte, waarop de verschillende go-

denhuizen, altaren en gebouwen staan.

Bij grootere tempels zijn de tempel-

ruimten verdeeld in twee afdcclingen. In de

eerste plaats de voorhof, waarin eenige

gebouwen staan, die gebezigd worden voor
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’t maken van samenstellende deelen van

offeranden en voor ’t treffen van de voor-

bereidingen der werkzaamheden bij lem-

pclfeesten. In de tweede ruimte vindt men
de tijdelijke verblijven van de Goden en

Godinnen, altaren en gebouwen.

Bij de grootste tempels wordt de tem-

pelruimte verdeeld in drie of meer afdee-

lingen. In den voorhof vindt men de ge-

bouwen voor de gamelan, gebouwen, waar

de ruwe werkzaamheden voor de voor-

bereiding van een tempelfeest, z.a. o.a

’t slachten van varkens, schillen van klap-

pernoten, stampen van meel, drogen van

brandhout etc. worden verricht.

In de tweede afdecling bevinden zich de

gebouwen, waar de vrouwen de offeranden

voor den dienst gereedmaken. In deze af-

deeling wordt de saboeh getih (hanenge-

vechten enz.) gehouden. Hier wordt ook

gewoonlijk de wajang koelit vertoond. In

de derde afdeeling treft men de verschil-

lende altaren, gedong's pesimpenat}, me'roe's

padmasana s de paivcdajan enz., enz. Bij

de beteekenis van al deze gebouwen,

hun bestemming en daarmee samenhan-

genden bouwtrant kunnen wij hier niet stil

staan. Ik wijs hier slechts op de padma-

sana, den hoogen steenen zetel van den
Zonnegod, Batara Soeria (Surya), omdat
ook zonnedienst zoo’n centrale plaats in-

neemt in heel het Balische ritueel.

In deze afdeeling wordt dan de eere-

dienst gehouden en hier gaan de menschen
bidden.

Een vierde afdeeling vormt meestal ’t

complex-gebouwen, waaronder zich de

centrale keuken bevindt, waar in hoofd-

zaak de verscheidene soorten offerkoekjes

enz. worden klaar gemaakt. Ook bereidt

men hier ’t eten voor de vrouwen en man-
nen, die in den tempel voor de feesten

werken. Doch op den dag van de feest-

viering gaat men meestal een andere groo-

tere plaats zoeken voor het koken van het

eten, aangezien er op dien dag veel meer
gekookt moet worden met het oog op de

algemeenc opkomst van de belanghebben-

den en de gasten.

Tot de verschillende afdeelingen, die

door muren van elkaar gescheiden zijn,

verleenen hoofd- en zijpoorten toegang.

Bij feestelijkheden vergemakkelijken deze

zijpoortjes den toegang van de eene naar

de andere afdeeling, aangezien bij zoo’n

gelegenheid al de ruimten geheel gevuld

zijn.

Tempeljeest, Meermalen per jaar wor-

den in den tempel ter eere der Goden
en Godinnen plechtigheden gehouden, die

naar den aard van de plechtigheid of naar

de uitgebreidheid van de offeranden onder-

scheiden worden in oetama (voornaam), ma-
dija (middelmatig), nista (gering). De tijd

waarop deze plechtigheden plaats vinden

hangt af van den aard van den tempel.

Een voornaam tempelfeest, hetzij madija,

hetzij oetama, bestaat uit een zevental

ceremonien, te weten:

1 . Ngenteg linggih
;
het doel hiervan is om

de bij het feest betrokkenen te brengen
tot oprechtheid in daad, woord en

gedachten om de Godheid te doen
neerdalen en in den tempel te doen
verblijven.

2. Meki-jis; hierbij gaat men met deartja's,

waarin naar men zich voorstelt de Go-
den en Godinnen neergedaald zijn,

in draagstoelen gezeten in plechtigen

kleurrijken optocht door het dorp
naar de zee of een heilige bron, al-

waar zij zich reinigen, d.i. het dorp
zuiveren van kwaad, dat dan in 't

water weggeworpen is.

3. Mesimpen, een ceremonie waarmede
beoogt wordt ’t bewaren en vasthou-

den van al wat goed is in den mensch.

4. Melaspas, het vervolmaken van ’t tem-
pelfeest ter verkrijging van geluk en

welvaart vcor land en volk en ter

afwering van kwade invloeden zoo-

mede voor ’t geluk der betrokkenen in

het leven hiernamaals.

5. Ngelemekm. Hiermede beoogt men
de bereiking van de reinheid der ge-

dachten.

6. Mekebat daoen, om den mensch in-

dachtig te maken, dat hij op alles voor-
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bereid moet zijn en in alles voorzich-

tigheid heeft te betrachten.

7. Meixjoak-iwak. Dit heeft ten doel, dat

men steeds aan de Goden en het goede
denkt, en naastenliefde betracht.

Wanneer zoo’n groot feest op handen
is, treft men dagen, ja weken van tevoren

voorbereidende maatregelen. Het fijnere

werk, ’t lastigste, doen de vrouwen, b.v.

't bereiden van allerlei koekjes in verschil-

lende vormen en kleuren, ’t naaien van
bladeren tot allerlei ornamenten en usten-

silien, terwijl de mannen ’t ruwe werk ver-

richten, zooals b.v. ’t kappen van brand-

hout, slachten van varkens, halen van ’t

materiaal voor de offeranden enz.

Een dergelijk groot feest wordt geleid

door een of meer Ciwa priesters en een

Boeddha priester; laatstbedoelde inzon-

derheid voor de aanbieding van een be-

paald offer (de z.g. banten peselang).

Evenals bij alle tempelfeesten (odalan)

is echter de pemangkoe de werkelijke pries-

ter; de pedanda Ciwa of Boeddha bepaalt

zich tot 't uitspreken van zijn mantra’s of

weda’s in zijn bale pawedajan. De geheele

dienst wordt verricht door den pemangkoe,

hoogere Hindoe-sanctie wordt er aange-

hecht door het naast dezen dienst staande

weda-reciet der pedanda’s.

Soorten van feestelijkheden. Volgens de

Agama Tirta (wijwatergodsdienst) hebben
de Baliers drie soorten plechtigheden, n.l.:

1. de Karja-Manoesa.

2. Pitra-Jadnja.

3. Dewa-Jadnja. Deze drie plechtighe-

den moeten weder in verband staan

met twee andere plechtigheden, na-

melijk:

a. Manoesa-Jadnja.

b. Boeta-Jadnja.

De Karja Manoesa wordt gehouden ten

behoeve der geheele menschheid en wel

voor de menschen vanaf het tijdstip, dat

zij door hun moeders onder het hart wor-

den gedragen tot hun geboorte en verder

hun geheele leven door tot hun dood.

De Pitra-Jadnja is een plechtigheid, die

gehouden wordt voor de Pitra (afgestor-

venen) en wel vanaf den dood tot de

memoekoer of maligia (louteringsfeest).

Eigenlijk moet deze plechtigheid gehouden
w'orden tot en met het z.g. ngloeiver (laatste

louteringsfeest), doch wegens de kostbaar-

heid en de moeilijkheden verbonden aan

het 7igloewer komt dit feest in de laatste

halve eeuw niet meer voor. Het houden
van deze plechtigheid gaat n.l. met vele

lastig uit te voeren ceremonieele en ritu-

eele eischen gepaard, daar b.v. de offers

bereid en verzorgd moeten worden door

vrome menschen, zooals priesteressen,

die aan geen enkel lichamelijk gebrek mo-
gen lijden. De offeranden moeten des

avonds bereid worden in speciaal daar-

voor opgerichte hooge loodsen (panggoeng)

opdat er geen vliegen aan zullen komen.
Verder mogcn ze onder ’t bereiden van

de offers niet twisten, ja zclfs geen ruw
woord uiten.

En voor dengene, die de plechtigheid

moet houden, is 't dubbel lastig, daar hij

geen oogenblik boos mag zijn, ruw mag op-

treden of zich onhebbclijk mag gedragen

en alles moet geven wat men hem ten be-

hoeve van de plechtigheid vraagt.

De Dewa-Jadnja is een plechtigheid ten

behoeve van de Goden en wel vanaf de

oprichting van den godentempcl tot het

z.g. maiwak-iwak-fecst.

Het Manoesa-Jadnja-iccy-t heeft ten doel

om de menschen tc onthalcn op allerlei

gcrechten, kleeren, geld, enz. (Het is dus
een soort van sedekah).

Het Boeta-Jadnja-iecst is cen plechtig-

heid, waarbij aan de boo/.e inachten zooals

Boeta, Kala, Dengen gcrechten geofferd

worden.

Wij kunnen hier thans niet verder uit-

weiden over de strekking en ele wijze

waarop deze plechtigheden worden ge-

houden.

Nu we op de hoogtc zijn van dc soorten

der plechtigheden, moet de vraag beant-

woord worden, wanneer deze worden ge-

houden.

Tijd der feestelijkheden. Er zijn twee

tijdrekeningen volgens welke bovenge-
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noemde plechtigheden kunnen worden
gehouden.

a. Plechtigheden gehouden volgens de
Woekoetijdrekening d.i. vanaf de z.g. pegor-

sijeesten (op Woensdag Kliwon Sinta) tot

en met de banjoepenaroeh (Zondag Paing
Sinta). Zoo’n woekoeperiode bestaat uit 30
weken van 7 dagen.

b. Plechtigheden die gehouden worden
op de dagen der wassende maan (tanggal)

en die van de afnemende maan (panglong)

dan wel op de Voile of Nieuwe Maan zelve

en volgens de maantelling (sasih). Deze
plechtigheden volgen het Hindoe-Cakajaar,

dat verdeeld is in 12 maanden (sasih), ieder

van 29 of 30 dagen; dezen maanden zijn

in tegenstelling met de pranata-mangsa,

zuivere maan-maanden van nieuwe tot

nieuwe maan gerekend.

Dansen. Bij zoo’n plechtigheid worden
dansen uitgevoerd. Ik noem U daarvan de
volgende, die straks op de film voorkomen.

1. Presoetri of redjang is een tempeldans.

waarbij een groot aantal meisjes van ’t

dorp in haar mooiste kleeren gestoken en
met bloemen getooid onder ’t uitvoeren

van bevallige dansen, op de maat der gong-
muziek de offers aan de Godheid aanbie-

den. Voorop gaat de pemangkoe met het

wierookvat.

2. Sanghyang s zijn in trance zijnde meis-

jes of jongens, in wie de Godheid geacht

wordt zich te manifesteeren. Na afioop

voeren zij dansen uit, waarbij zij nog altijd

in trance verkeeren. De rol, die de sang-

hyang in de Balische maatschappij ver-

vult, is ’t beschermen van de menschen
tegen booze geesten en tegen de beoefe-

naars der zwarte kunst.

3. Topeng. Een maskerdans, waarbij

voorvallen uit de geschiedenis van Bali

worden voorgesteld. Hierbij komen zeer

veel heilige maskers voor.

Bij een tempelfeest stelt een persoon ver-

schillende figuren voor, door telkens van
masker te verwisselen.

4. Wajang Wong. Een maskerspel uit

het Ramajana, waarbij Vorst Rama gehol-

pen door een leger van apen onder hun

opperbevelhebber Soegriwa strijd voert

met den Vorst der Raksasa’s (Rawana) om-
dat deze Rama’s gemalin hebben ontvoerd.

Sommige maskers worden als heilig be-

schouwd en men schrijft er tvonderdoende

kracht aan toe.

5. Barong. Hierbij onderscheidt men
in de eerste plaats voorstellingen van be-

paalde dieren als: varken, tijger, olifant,

leeuw en een legendarisch dier, de banas-

pati. De maskers, die voor den kop worden
gebezigd, worden dikwijls als zeer heilig

beschouwd. Ze fungeeren als beschermers

van de plaats, waar ze zich bevinden.

De maskers, die gebruikt worden bij de

voorstelling van menschen (barong lan-

doeng) gelden als beschermers van de plaats.

De barong landoeng lijken wel het meest

op de groote poppen, zooals die bij Carna-

val-feesten voorkomen.
6. Djaoek. Een dans van een of meer

gemaskerden, die een willekeurig verhaal

uitbeelden. Ook hier vindt men een enkele

maal een heilig masker. Dikwijls treedt de

Djaoek op in vereeniging met de Barong.

7. Legong. Een sierlijke dans van twee

jonge meisjes, die dikwijls zeer aanschou-

welijk een bepaald verhaal uitbeelden.

Saboeh getih. Bij de plechtigheden, die

gehouden worden volgens de schijngestal-

ten van de maanbehoorenhanengevechten.
Een haan, speciaal een vechthaan, staat

bij den Balier in eere om zijn vechtlust,

moed en kracht, terwijl zijn uiterlijk voor-

komen hem bekoort. De Balier behandelt

hem dan ook met zorg en liefde, als ware
hij een lid van ’t gezin. Bij gegoeden, die

vechthanen bezitten, wat meestal ’t geval

is, worden ze van den vroegen morgen
tot laat in den middag gewasschen, ver-

zorgd en gevoed.

De kern van het hanengevecht is ’t offe-

ren van bloed aan Boeta, Kala, Dengen,
Pisatja’s (dat zijn allerlei soorten van boo-

ze geesten) om dezen gunstig te stemmen
of om te voorkomen, dat ze de wereld en
de menschen zullen plagen. Dit bloedof-

fer noemt men op Bali ,,saboeh of sabeh

getih” (bloedregen) of laboeh of taboeh
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getih (bloed vallen of bloed verspreiden,

bloed sproeien op den grond).

Onder saboeh getih wordt niet alleen

verstaan het laten vechten van hanen tot

bloedens toe, doch deze woorden duiden

tevens andere symbolische handelingen

aan, zooals het tegen elkaar doen klotsen

van een tweetal klappernoten, een twee-

tal eieren, twee stuks ketoepat, twee atak

(2 strengen van 200 stuks) kepengs, twee

stuks sampe'an (offeranden van klapper-

bladeren gemaakt) enz. A1 deze voorwer-

pen worden tegen elkaar geworpen, ge-

stooten of geklopt tot ze elkaar raken, op

gelijke wijze als de vechthanen zich op

elkaar werpen en elkaar bevechten.

Uit dit oogpunt bezien zijn de hanenge-

vechten dus niet alleen gelegenheden om
de opwinding van den strijd te ondervin-

den of om den hartstocht van het wedden
bot te vieren, maar behooren ze in wezen

tot de godsdienstige plechtigheden.

Wellicht ware hier aan toe te voegen, dat

oudtijds de bloedige offers zich veel ver-

der uitstrekten dan alleen tot saboeh getih.

Trouwens nu nog heeft men bij metjaroe-

feesten dierenoffers (geiten, ganzen, eenden,

kippen) . Voorts de karbouwenoffers bij som-

mige plechtigheden, zooals: lijkverbranding

tanden vijlen, de eerste menstruatie etc.,

waarbij de kop met de huid neerge-

legd wordt met kepengs tusschen de ho-

rens.

Dames en heeren! Na deze korte en

uiteraard zeer oppervlakkige opmerkingen

over de beteekenis van de Balische tempels

en godsdienstplechtigheden verzoek ik Uw
aandacht voor een film, waarop enkele

der voornaamste onderwerpen van het ge-

sprokene in beeld zijn gebracht.

KLENENGAN (GAMELAN-CONCERT)

.

hi den avond van den 28sten December 19^9

aan de leden van het vijfde congres van het

Java-Instituut aangeboden door den Javaan-

schen Kunstkring ,,Mardi Laras”.

Beschreven door den Heer en Mevrouw

J. S. en A. Brandts Buys-van Zijp. *)

Programma.

1. Gending G 1 e n d e n g. Toonsoort

pelog. Feestmuziek.

2. Gending Gambir Saw it.

Toonsoort slendro. Ingeleid door zang.

Overgaand in de ladrang Sekar Tan-
d j o e n g, waarbij koorzang. Daarna

in de ketawang Radja Soewala,
waarbij koorzang. Na het einde hiervan

volgt een a d a - a d a, overgaand in de

Jogjasche srepegan Djantoer. Hierna

worden onder zachte begeleiding de

volgende drie liederen gezongen: D a n-

danggoela tloetoer; Pangkoer-
Paripoerna en Gamboeh. Tot

slot de Ajak-ajakan Gadoeng Mla^i.
(Solozangeressen: Mas Adjeng Retna-

ningsih en Semi).

Intermezzo: D j
i n e m a n, successie-

velijk in drie toonsoorten gezongen. Ver-

volgens Lenggang Djati en Sa-

ra j o e d a.

(Dezelfde solozangeressen.)

3. Gending O n a n g-o n a n g. Toon-

soort pelog. Ingeleid door zang. Overgaand

in de ladrang Peksi Koewoeng.
Gevolgd door de ladrang Wan i-w a n i.

(Zangeres: Mas Adjeng Retnaningsih).

GATOETKATJA GANDROENG.

(Liefdedans van G a t o e t k a t j a ).

Door K. G. P. A. A. Mangkoenagara VII

aangeboden aan de leden van het vijfde con-

gres van het Java-Instituut als toegift tot

slot van het gamelan-concert (klenengan),

uitgevoerd in de Kapatihan Mangkoena-

garan in den avond van den 28sten Decem-

ber 1929.

*) De beschrijving van deze uitvoenng is te vinden

in het Programmi van het Congres.
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Gatoetkatja is de tweede zoon van Bima
(Wrekoedara, de tweede der 5 Pandawa’s),
geboren uit het huwelijk van dezen met de

dochter van den Reuzenvorst Arimba, die

over Pringgadani regeert. Door zijn moe-
der heeft hij de eigenschappen van zijn

grootvader geerfd: als het noodig is kan
hij een geweldige kracht ontwikkelen en in

zijn toorn worden zijn slagtanden zicht-

baar. Van zijn vader heeft hij ridderlijk-

heid en heldhaftigheid.

Even na zijn geboorte hebben de Goden,
wetende dat Gatoetkatja alleen den Reus
Sakipoe, die het Godenverblijf dreigt te

verwoesten, kan verslaan, hem met behulp

van tooverkracht spoedig tot vollen wasdom
gebracht. Als het Gatoetkatja dan gelukt is

der Goden vijand te verslaan, krijgt hij

als belooning een Goddelijke uitrusting

bestaande uit de tjaping basoenanda (een

hoed), de kotang antrakoesoema (een wam-
buis)' en de kasoet padakatjerma (sanda-

len). De hoed beschermt den drager tegen

regen en zonneschijn, het wambuis ver-

schaft hem het vermogcn zonder vleugels

de lucht te doorklieven, de sandalen

dat om zich boven den beganen grond
te verheffen. Door al die eigenschappen

is hij in het oog der Javanen een der

uitmuntendste en bij uitstek geliefde hel-

den.

Terwijl het langen tijd scheen, alsof Ga-
toetkatja’ s eenige levensdoel was het ver-

slaan van vijanden, alsof in zijn hart nooit

plaats zou zijn voor het gevoel voor vrou-

welijk schoon, is hij ten slotte toch een-

maal het slachtoffer geworden van de liefde.

Zijn nicht Pragiwa, een der dochters van
Ardjoena, heeft zijn hart veroverd.

Pragiwa is in een kluizenarij op het

land, ver van het hof, groot gebracht en,

hoewel niet van bekoorlijkheid ontbloot,

is zij toch geen persoonlijkheid, die de
aandacht trekt door haar schoonheid. Een
der belangrijkste factoren daarvoor, de
gratie, mist zij. Ook haar spreken verraadt

het milieu, waarin zij is opgegroeid; door
het buitenleven zijn haar gelaat en borst

donzig behaard (godeg wok simbar dada).

Maar juist dat eigenaardige in haar schoon-
heid trekt Gatoetkatja aan.

De emoties en de vreemde gewaarwor-
dingen, die hij daarbij doorleeft en waar-

van hij geen verklaring kan geven, omdat
zij vreemd zijn voor hem, die innerlijke

beroering heeft de kunstenaar weergege-
ven in den liefdedans van Gatoetkatja.

Deze wordt in 4 opeenvolgende perio-

des uitgevoerd.

Het eerste gedeelte (met de gending kinan-

ti pangoekir als begeleiding) stelt het oogen-
blik voor, dat Gatoetkatja, in de hoogte
zwevende, overmand wordt door den harts-

tocht, het bewustzijn verliest, en neerstort.

Het tweede gedeelte (gending b^ndron-
gan) geeft weer hoe hij, geheel in beslag

genomen door zijn hartstocht, alles wat
hij ziet houdt voor het voorwerp zijner

liefde, en daarnaar de armen uitstrekt als

om het te omhelzen. Als hij bemerkt, dat

telkens bij zijn nadering de verschijning

verdwijnt, wordt hij wanhopig, stampt in

spijt met den voet op den grond en schudt

het hoofd.

In het derde gedeelte (gending poe-

tjoeng roeboeh) ziet men hoe hij nog
steeds vervuld van zijn liefde, zijn toilet

maakt (daarom de naam toilet-dans). Dit

wordt telkens onderbroken door momen-
ten, waarin hij meent zijn geliefde voor
zich te zien.

In het laatste, vierde gedeelte (met sle-

pegan als begeleiding) neemt Gatoetkatja

het beluit om Pragiwa te gaan opzoeken,

opdat zoo zijn hartewensch in vervulling

kan gaan. Terwijl hij de lucht doorklieft,

overziet hij de onder hem liggende wereld.

Plotseling ziende, hoe hij zijn doelwit kan
bereiken, verheft hij zich nog hooger in

in de lucht om daarna als een pijl uit den
boog daarheen te gaan.

Met opzet is ditmaal de uitvoering van
dezen dans aan een vrouw opgedragen, om
te doen uitkomen, dat met goeden wil en
onder goede leiding ook een vrouw ver-

mag te presteeren, wat eigenlijk alleen

door mannen behoort te worden gedaan en
waartegen zoovelen onder hen opzien,
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ZONDAG 28 DECEMBER

BEZOEK AAN DEN KRATON VAN Z. H.
DEN SOESOEHOENAN VAN

SOERAKARTA,

in den ochtend van Zondag den 28sten De-

cember 1929, door de leden van het vijfde

congres van het Java-Instituut.

Klcine gids ten dienste
van de bezoekers

samengesteld door Dr. Th. Pigeaud.

De kraton van Soerakarta is gesticht,

zooals men weet, in het jaar 1670 A. J.,

dat is 1745 A.D., door Soenan Pakoeboe-

wana II; hij is dus thans, in i860 A.J. (1929

-30 A. D.), 190 Javaansche (185 Europee-

sche) jaren oud, en 9 Vorsten, alien den

naam Pakoeboewana dragende, hebben er

gezeteld. Ongetwijfeld hebben de gebou-

wen in den loop der tijden heel wat ver-

anderingen ondergaan; men mag echter

annnemen, dat de indeeling van het

terrein onveranderd is gebleven. Ja, waar-

schijnlijk is deze indeeling zelfs in hoofd-

zaak ongewijzigd overgenomen van oudere

Javaansche Vorsten-verblijven; zij is niet

zonder beteekenis, wanneer men haar be-

schouwt in verband met oude Javaansche

voorstellingen over de samenstelling van

de wereld. Het is hier echter niet de plaats

om daarop in te gaan. Slechts dient op-

gemerkt te worden, dat de Kraton, zooals

trouwens alle oude Javaansche gebouwen,

streng georienteerd is, en verder dat men
in den Kraton Rechts en Links ook als

orientatie gebruikt: Rechts (tengen) is

Oost, Links (kiwa) is West. Dit is dus

gesproken van uit den Kraton naar het

Noorden ziende. In de namen van tal van

gebouwen komt deze onderscheiding tot

uitdrukking.

In het hieronder volgende vindt men niet

een beschrijving van den geheelen Kraton,

maar alleen van dat gedeelte, dat de leden

van het Vijfde Congres van het Java-Insti-

tuut op den 28sten December 1929 zullen

bezoeken.

De bezoekers verzamelen zich op de

pagelaran, genaamd Sana-soemewa (1),*)

een zeer groote met een ijzeren dak

overkapte ruimte, welke dienst doet als

voorportaal voor het betreden van den

Sitinggil. De Sana-soemewa is echter

eigenlijk niet de eerste ingang, want de

aloen-aloen, waar het gebouw aan ligt, be-

hoort ook nog tot den Kraton. Aan de

Noordzijde van de aloen-aloen waren er

vroeger nog 3 poorten, die den eigenlijken

eersten toegang tot den Kraton vormden.

Ongeveer in het midden van de Sana-

soemewa staat een klein gebouwtje, de

Bangsal Pangrawit(2). Daar wordt detroon

van den Soenan geplaatst bij sommige ge-

legenheden, omdat men van hieruit de

aloen-aloen kan overzien.

Van de Sana-soemewa doorgaande naar

het Zuiden komt men door een poort, de

Kori Midjil (3), op de eigenlijke Sitinggil.

De poorten van den Kraton zijn voor een

groot gedeelte niet overdekt; zij bestaan

slechts uit een doorgang tusschen een paar

kolommen of muren. Aan den voet van

de Sitinggil, aan weerszijden van den

opgang naar de Kori Midjil, vindt men
twee kleine pendapa-achtige gebouwtjes,

Rechts (oost, dus links als men binnen-

gaat) de Paseban Mertaloeloet, links de

Paseban Singanagara (4 en 5). Dit waren

de namen van de scherprechters, die de

vonnissen ten uitvoer moesten leggen ten

tijde dat de Kraton-rechtspraak nog in vol-

len omvang bestond. Aan den rand van de

Sitinggil liggen tal van oude kanonnen.

Op de Sitinggil (6) zelf gekomen ziet

men voor zich weer een groote ruimte,

met een moderne ijzeren overkapping, de

Sewajana (7). Die doet dienst in het bij-

zonder bij garebeg’s; hier zitten dan aan

de eene zijde, rechts, de Soenansverwan-

ten en Zelfbestuursambtenaren, aan de

andere zijde, links, de Europeesche amb-

*) Deze cijfers wijzen de bedoelde plekken aan op de

kleine plattegrond van een gedeelte van den kraton, welke

hierachter is overgedrukt uit het opstel van den Heer V.

Zimmermann, De Kraton van Soerakarta in het jaar 1915,

opgenomen in het Tijdschrift van het K. B. G. dl-sS, igi/-

49



tenaren en andere gasten, terwijl de Soenan
en de Gouverneur op den troon zitten,

die dan in de Bangsal Mangoentoer Tang-
kil (8) staat. Naar het Zuiden sluit zich

aan de Sewajana aan de Bangsal Witana (9),

de eigenlijke pendapa (djoglo tradjoe-mas)

van de Sitinggil. In het midden daarvan

wordt in een afzonderlijk gebouwtje, en

niet te bezichtigen, bewaard het heilige

kanon Njahi Setomi (10), een van de poe-

saka’s van den Kraton. Men weet dat als

Kjahi Setomi, haar manlijkewederhelft, be-

schouwd wordt een kanon dat in de bene-

denstad van Batavia voor de stadspoort

ligt en dat de Javaansche Babad’s verschei-

dene merkwaardige overleveringen over

deze twee kanonnen weten te vertellen.

Den bezoekers wordt verzocht, wanneer
zij door de Kori Midjilde Sitinggil betreden,

links af te slaan (naar het Oosten). Men
vindt dan aan de Oostzijde van de Siting-

gil de Bangsal Angoen-angoen (ii). Dit is

de paseban van de abdi Dalem gand^k
tengen en Sarageni; zoo is de BalebangCiz),

het korrespondeerende gebouw aan de

Westzijde van de Sitinggil (op den terug-

weg te bezoeken) de paseban van de abdi

Dalem gandek kiwa en Anggong. De gan-

dek’s zijn beambten, die als afgezanten van
den Soenan bevelen en brieven (nawala)

moeten overbrengen.

In de Bangsal Angoen-angoen zijn op-

gesteld drie van de beroemde Kraton-

gamelan’s; Moenggang, Kodok-ngorek en

Sekati. Deze mogen alleen bij bepaalde

gelegenheden, in hoofdzaak de garebeg’s,

bespeeld worden. Een kleinere gamelan op
de paseban Martaloeloet zorgt echter voor

muziek bij het bezoek aan de Sitinggil.

Doorloopende tusschen de Bangsal

Angoen-angoen en de Bangsal Witanakomt
men aan de Zuidzijde van de Sitinggil.

Hier bemerkt men duidelijk dat de Siting-

gil is, wat de naam 00k aanduidt, een

verhevenheid. Men daalt met eenige trap-

pen af door een ,,poort”, Kori Renteng

(13) geheeten, naar den zijweg Soepit Oe-
rang (14), die de Sitinggil omgeeft. Aan de
overzijde daarvan is weer een poort, Kori

Bradjanala of Lawanggapit (15) geheeten,

ditmaal een overdekte, waar 00k voertuigen

doorheen kunnen. Aan de Zuidzijde daar-

van heeft men, aangebouwd, de pasebans

Wisamarta tengen en kiwa (16 en 17).

Om het plein, waar men nu op komt,

liggen verscheidene gebouwen, waarvan
de namen minder terzake doen. Vermeld
worde slechts de Soeranatan (18), op het

door een hek afgesloten Westelijke gedeelte

van het plein. De abdi Dalem Soeranata

vormen een groep afzonderlijke Kraton-
kaoem’s, Moslimsche „geestelijken” ; de
Soeranatan is hun masdjid.

Het plein overstekende komt men aan
de groote Kori Kemandoengan (19), die

toegang verleent tot het eigenlijke binnen-

gedeelte van den Kraton. Voor niet be-

voegden is de verdere toegang afgesloten;

hier wordt 00k steeds de wacht gehouden
door de Europeesche lijfwacht, de dra-

gonders, thans Lijfwacht Cavallerie. De
Kori Kemandoengan is op zich zelf een

groote hal. Hier is vooral duidelijk zicht-

baar, wat bij alle doorgangen en poorten

opgemerkt kan worden, niet alleen in den
Kraton maar in alle oude Javaansche ge-

bouwen, dat men het onmogelijk heeft

willen maken door den doorgang van de

eene ruimte in de andere te kijken. Men
plaatst daarom de poorten en deuren nooit

recht achter elkaar, maar zij verspringen

telkens een eindje uit de richtlijn, naar links

of naar rechts. Bovendien zet men achter

de poort meestal nog een dwarsmuur, die

het doorkijken heelemaal belet.

Is men de Kori Kemandoengan doorge-

gaan, dan komt men weer op een plein.

Aan weersAjden daarvan staan groote fraaie

pandapa’s. Rechts, Oost, de Bangsal Mar-
tjoekoenda (20), links. West, de Bangsal

Smarakata (21). Het zijn paseban’s van de
hoogere Zel0bestuurs-militairen en -amb-
tenaren. Achter de Bangsal Martjoekoenda
ligt de Panti-pidana (22), de Kraton-ge-
vangenis.

Weer verder doorgaande komt men door
de Kori Srimanganti Lor (23), de laatste

poort v66r het betreden van het groote bin-



nenhof (24), de plataran van den Kraton.

Aan de Oostzijde van die poort verheft zich

de toren Sanggaboewana, Op het groote

binnenhof gekomen wordt den bezoekers

verzocht eerst rechts af te slaan (naar het

Westen), langs de galerij Ngoentarasana (25)

(die Oost-West loopt) en vervolgens langs

de galerij Sanawilapa (26) (die Noord-
Zuid loopt).

De galerij Sanawilapa komt uit op de
Paningrat Badajan (27), de ruimte, geheel

overdekt en met marmer bevloerd, tusschen

de pringgitan van den Kraton, de Parase-

^ija (28), en de pandapa, de Sasanasewaka

(29)

. Het is hier de plaats om op te merken,

dat de pandapa van den Kraton naar het

Oosten gericht staat, in tegenstelling tot

alle andere oude Javaansche pandapa's, die

6f naar het Zuiden of naar het Noorden
gericht staan. Ook dit feit moet een be-

teekenis hebben gehad in verband met de

plaats, die de Vorst in het oude Javaansche

denken innam. Opmerkenswaardig is in-

tusschen dat de patan^n, het staatsiebed

(30)

,
in de dalem, de Prabasoejasa (31)

weer (met het voeteneinde) naar het Zui-

den gericht staat.

De Prabasoejasa is natuurlijk niettoe-

gankelijk voor bezoekers, evenmin als de

gebouwen er om been, die voor het per-

soonlijk gebruik van den Soenan en de

hofhouding dienen. Zij strekken zich nog

een aanmerkelijken afstand naar het Wes-
ten uit. Men vindt daar ook den Kraton

Koelon, een enkele jaren geleden in gemo-
derniseerden Javaanschen stijl opgetrok-

ken gebouw. Hier ontvangt de Soenan

soms wel gasten.

Den gasten wordt verzocht langs de ^m-
p^r om de pandapa Sasana-sewaka heen te

loopen. Aan de Oostzijde vindt men de

koentjoeng van de pendapa, geheeten Bang-

sal Malige (32), en aan de Zuidzijde een

groote Europeesch gebouwde zaal voor of-

ficieele diner’s, de Sasana Andrawina (33).

Vandaar naar het Zuiden doorloopende

komt men aan de Zuidelijke poort van de

groote plataran, de Kori Srimanganti Ki-

doel (34), waardoor men het Zuider voor-

hof bereikt, de Magangan (35). Onder de

Srimanganti Kidoel staan ter bezichtiging

opgesteld een 4-tal statiekoetsen. Zooals

alle zaken, die tot de poesaka’s gerekend

kunnen worden, dragen ook deze koetsen

elk een naam, voorafgegaan door den titel

Kjahi. Zij heeten dus Kangdjeng Kjahi

Garoeda-poetra, Manik-koemala en Ret-

napahargja. De laatste dient om den Gou-
verneur, vroeger den Resident, mee af te

halen bij officieele gelegenheden.

Op de plataran Magangan staat in het

midden een pandapa, de Bangsal Ma-
gangan (36), waarin o..a. bewaard worden
de Made-rengga, het bouwsel dat gebruikt

wordt bij soepitan, besnijdenissen van
jongens in de Vorstelijke familie, en een

aantal oude kanonnen, waarvan sommige
nog gebruikt worden voor saluutschoten.

De kleinere kanonnen hebben vroeger

dienst gedaan op de Soenansschepen, die

langs de Bengawan, de Sala-rivier, de

verbinding van Soerakarta met de Pasisir-

landen onderhielden. Een stuk van de

voorsteven van een zoo’n schip, de Kang-
djeng Kjahi Radjamala, staat in het Mu-
seum Sriwedari opgesteld. Thans is de

riviervaart bijkans geheel vernietigd door

den spoorweg en andere oorzaken. De
gebouwen om de plataran Magangan ge-

legen herbergen de geweren en de verdere

equipementsstukken van de Kratonkrijgs-

lieden.

Wanneer men van de plataran Magangan
verder naar het Zuiden zou loopen, zou

men weer door eenige poorten komen op
de Zuidelijke aloen-aloen, Aloen-aloen

Kidoel. Deze is in hoofdzaak geheel gelijk

aan de Noordelijke: men vindt er ook een

Sitinggil en twee Waringin Koeroeng’s, en

hij wordt ook aan zijn Zuidzijde ten slotte

afgesloten door een drietal ,,poorten”, de

uiterste Zuidelijke toegangen van den Kra-

ton. De Kraton ligt dus eigenlijk, wanneer

men het complex gebouwen en pleinen als

een geheel beschouwd, tusschen zijn twee

aloen-aloen’s, Noord en Zuid, ingesloten.

Tot zoo ver als de Zuidelijke aloen-

aloen zullen de bezoekers de wandeling



echter niet voortzetten. Van de Bangsal

Magangan keeren zij terug door de Kori

Srimanganti Kidoel naar de groote plataran.

Daar wordt hun verzocht thans rechts af te

slaan (naar het Oosten) langs de galerij die

aan deze zijde het binnenhof omgeeft.

Evenwijdig aan de Oostzijde van de

plataran vindt men nog een drietal lange

open vrijstaande gebouwen: het Zuidelijkste

daarvan is de Bangsal Boedjana (36), de

twee andere de Bangsal’s Pradangga (37 en

38). Daar wordt voor deze gelegenheid de

gamelan geslagen.

In de zaal aan de Oostzijde van de plata-

ran (39) is voor de bezoekers bij deze gele-

genheid een kleine tentoonstelling inge-

richt van voorwerpen uit den Kraton, die

uit historisch oogpunt bezien belangwek-

kend zijn. Men vindt daar:

1. een stel wajang-poerwa-poppen, ge-

heeten Kjahi Kadoeng, dat dateert uit

1726 AJ,, dat is 1799 A.D. Het is

thans dus 130 jaar oud. Toch is dit

niet het oudste stel wajang-poppen
van den Kraton.

2. een stel wajang-madya-poppen. Men
weet dat de wajangmadya gemaakt is

door P. A. A. Mangkoenagara IV in

het midden van de vorige eeuw. Dit

wajangstel is dus niet zoo oud.

3. een stel wajang-gedog-poppen, waar-

mede verhalen van Raden Pandji

worden opgevoerd. Dit stel heet Kjahi

Dewakatong; het dateert uit 1730 A. J.,

dat is 1803 A. D.
4. een stel wajang-klitik-poppen, maar

van leer. De invloed van de leeren

wajang-poerwa-poppen is in Soera-

karta zoo sterk geworden, dat men 00k
de wajang-klitik-poppen, die oudtijds

van hout waren, van leer is gaan ver-

vaardigen. Met de wajang klitik wor-
den verhalen uit de geschiedenis van
Madjapahit vertoond.

5. de groote songsong Kangdjeng Kjahi

Brawidjaja.

6. de driedubbele songsong Kjahi

Toenggoelnaga.

7. de songsong bawat.

8. de songsong agoeng.

9. de oepatjara prijantaka, welke bestaan

uit eenige lansen van verschillend mo-
del en twee donderbussen.

10. een paar oude geweren met lange

loopen uit den tijd van de Com-
pagnie.

11. de tjarak’s K. Kjahi Nakoela Sadewa.

Dit zijn uitgeholde hoorns, oudtijds

gebruikt om het rijpaard van den
Soesoehoenan den bek te bevochtigen.

12. een zwaard, een tegengeschenk van de

Koningin aan den Soenan bij gelegen-

heid van haar 25 jarig regeeringsju-

bileum,

13. de dampar kantjana met wat daarbij

behoort:

14. een gouden kwispedoor (ketjohan) op
een standaard.

15. een gouden sirihstel (tjepoeri),

16. een platte doos van eigenaardigen

vorm met gouden oplegsel (gandek)

voor kleeren.

17. de waaier van pauwen-veeren (lar

badak),

18. een waaier van paradijsvogelveeren

(peksi dewata).

19. pijl en boog.

20. de vaandels Kangdjeng Kjahi Slamet,

Berkat, en andere.

21. een verzameling Javaansche maskers

(topeng’s), en nog een aantal andere

voorwerpen.

Na het bezichtigen van deze kleine

tentoonstelling wordt den bezoekers ver-

zocht de aandacht te schenken aan het voor

deze gelegenheid bevolen voorbijtrekken

van de pradjoerit panjoetra, een van de

korpsen Kraton-krijgslieden, die het meest

opmerkenswaardig zijn door hun fraaie

ouderwetsche tenue. Zij trekken voorbij in

een eigenaardige danspas, tajoengan.

Hierna begeven de bezoekers zich weer,

langs de Oost- en Noordzijde van de pla-

taran naar de Kori Srimanganti Lor. Men
komt dan langs de Panggoeng Sangga-

boewana (40). Het beklimmen hiervan is
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toegestaan: het is echter een vrij lastige

klim.

Door de Srimanganti Lor gaan de be-

zoekers denzelfden weg als zij gekomen zijn

weer terug: door de Kori Kemandoengan
en Bradjanala naar de Sitinggil. Thans
wordt men verzocht langs de Westzijde

van de Sitinggil te gaan (links afslaan) tus-

schen de Bangsal Witana en de Balebang

door. Aan deze zijde zijn tot slot nog ter

bezichtiging opgesteld een aantal oude
draagkoetsen (djoli en kremoen). Thans
worden deze draagkoetsen nog slechts een

enkele maal gebruikt bij plechtige optoch-

ten, zooals voor prinsessen, die naar de

Kapatihan geleid worden voor haar bruiloft.

De namen van die draagkoetsen zijn; Kjahi

Djenggot, Brengos, Djempana, Poerbana-

gara, Wimanapoetra, Koedoes, Djongkoe-

roeng ngadjeng en Djongkoeroeng wing-

king.

Vandaar gaan de bezoekers langs den
gewonen weg terug naar de Aloen-aloen

Lor.

HEROPENING VAN HET CONGRES

De VooRziTTER heropent te 9 uur het

debat om den prae-adviseurs gelegenheid

te geven gedurende een kwartier op de

gemaakte opmerkingen te antwoorden.

Wanneer er daarna nog tijd overschiet,

zal de Voorzitter 00k voor de andere spre-

kers nog een tweeden termijn van een

kwartier open stellen.

Dr. Drewes (prae-adviseur) hoopt geen

kwartier noodig te hebben voor zijn repliek,

omdat hij niet het voornaamste slachtoffer

der aanvallers is geweest. Daarom zal spre-

ker het kort maken.

Naar aanleiding van de atmosferische

trillingen, die Mr. Singgih een en ander

hebben overgebracht van sprekers rede,

spijt het spreker, dat Mr. Singgih niet in

de gelegenheid is geweest met zijn eigen

ooren te hooren, wat spreker te berde heeft

gebracht. Spreker vreest nu, dat hij het

slachtoffer is geworden van een atmosphe-

rische storing of van den Mexicaanschen

hond. Spr. is zich geenszins bewust de ge-

heele Inlandsche wereld in twee groepen

te hebben verdeeld, waarvan de eene

specifiek Westersch en de andere specifiek

Oostersch gezind zou zijn. Hij heeft alleen

twee polen genoemd en twee uitersten wil-

len typeeren, waartusschen verschillende

meeningen en variaties te constateeren

zijn, doch waarbij men als scherpste tegen-

stellingen eenerzijds anti-Westersche en

aan de andere zijde anti-Oostersche ge-

dachten kan waarnemen.
Het verheugt spreker echter, dat dit

misverstand Mr. Singgih in de gelegenheid

heeft gesteld om aan hen die zulks nog
niet wisten namens zijn vereeniging te

verklaren, dat men daarin niets van deze

uitersten wil weten, en alleen van aanpas-

sing en moderniseering heil verwacht, ja

zelfs met alle kracht daarnaar wil streven,

zoodat dit 00k is vastgelegd in het werk-

program dier vereeniging.

Hetgeen Dr. Radjiman heeft opgemerkt,

is voor een gedeelte 00k reeds tot uitdruk-

king gekomen bij hetgeen de heer VanMook
heeft gezegd in zijn aanvullingen. Spreker

is echter van meening, dat de scherpe

tegenstelling die wordt gemaakt tusschen

materieele en geestelijke cultuur veelal een

overdrijving is van de wetenschappelijke

onderscheiding tusschen deze gebieden van
menschelijke ontplooiing. Men heeft er

meer een onderscheiding dan een scheiding

in te zien. Door te constateeren, dat er

tusschen deze twee culturen een diepe

kloof zou liggen, miskent men de werke-

lijkheid.

Spreker komt tenslotte tot de conclusie,

dat men niet voor het eene of voor het

andere moet kiezen, doch moet inzien, dat

verbroken evenwicht tusschen het geeste-

lijke en het materieele van funesten invloed

moet zijn.

Dr. Brugmans heeft het bepleiten van

de wenschelijkheid van geschiedenison-

derwijs gemist en daarvan aan alle prae-

adviseurs een verwijt gemaakt. Spreker

gaat er geenszins mee accoord, dat hij daar-

aan ook mede schuldig zou staan; hij heeft

wel degelijk gezegd, dat aan de nieuwe fa-
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culteit direct gelegenheid moet worden ge-

boden om geschiedenis te studeeren, en

hij heeft crop gewezen, dat de Hollandsche

toestand, waarbij pas in 1921 de geschie-

denis van de Nederlandsche letteren is

losgemaakt en waarbij de oud-Javaansche

geschiedenis en de archaeologie als hoofd-

vakken ondergebracht zijn bij de Arische

taalwetenschap, allesbehalve wenschelijk te

achten is. Spreker is juist van meening,

dat een aparte geschiedkundigestudiemoet

worden geschapen, gebaseerd op de taal-

wetenschap, ten einde zelfstandige bron-

nenstudie mogelijk te maken. In die studie

moet men twee richtingen kunnen uitgaan:

die van oude geschiedenis of die van de

nieuwe met de daarbij behoorende bij-

vakken.

Immers is het verband tusschen geschie-

denis en de letterkundige vakken hier te

lande niet zoo los als wellicht voor iemand,

die in hoofdzaak alleen Europeesche toe-

standen kent, bij oppervlakkige beschou-

wing lijken zou. De studie en ontleding van

de babads kan wellicht met meer recht ge-

bracht worden onder literaire dan onder
historische studie. Men kan ze zeker niet

beschouwen als geschiedbronnen zonder

meer.

Wat de filosofie betreft, ieder zal het met
Dr. Brugmans eens zijn, dat in een vol-

ledig geoutilleerde faculteit een filosofi-

sche leerstoel niet mag ontbreken. Dr.
Brugmans pleitte echter als begin voor

vak-filosofie. Spreker vraagt zich af of men
met die vakfilosofie alleen wel verder komt;

vooral de moderne filosofie der geschied-

kundige wetenschappen, zooals die door
Rickert c. s. bedreven wordt, veronder-

stelt een flinke dosis kennistheoretische en
algemeen filosofische orienteering, zonder
welke men geen basis voor een dergelijke

scholing heeft.

De heer Ir. Karsten vroeg den prae-

adviseurs of het niet gewenscht is aan
de op te richten faculteit den hoogeren
vorm van het gevoelsdenken superioriteit

te laten behouden over het intellect, een
vraag, die men gemakkelijker kan stellen

dan beantwoorden. Dit punt hangt samen
met de persoonlijkheid van den docent

en met zijn wereldbeschouwing. Wanneer
wereldbeschouwing nu is, om met Simmel
te spreken, het bekijk^i van de wereld

door het prisma van een bepaald tem-

perament, dan zal zij zich dus, evenals de

wijze, waarop deze beschouwing gedoceerd

zal worden, onttrekken aan den maatstaf,

die bij benoeming van een hoogleeraar

pleegt te worden aangelegd. Naar sprekers

meening kan dit punt daarom buiten be-

schouwing worden gelaten.

Dr, Esser (prae-adviseur) heeft voorna-

melijk den degen te kruisen met Dr. Brug-

mans. Het is begrijpelijk, dat deze het voor

de geschiedenis heeft opgenomen, maar
spreker betwijfelt of Dr. Brugmans zich

terecht tegen hem heeft gekeerd, want de

beschuldiging van Dr. Brugmans berust

op een tekortkoming bij hem zelf. Op
biz. 272 van sprekers prae-advies vindt

men de zinsnede:

,,Het Bestuur heeft dit zelf 00k in-

gezien en zich daarom de vrijwillige

beperking tot Oostersch Letterkundig

Hooger Onderwijs opgelegd, daarmee
dus eventueele andere opleidingen (Ne-
derlandsch, moderne talen, Chineesch,

Geschiedenis, enz.), die aan de nieuwe
Faculteit zouden kunnen worden open-

gesteld, buiten beschouwing latende.”

Bij betere bestudeering van sprekers

prae-advies had Dr. Brugmans gezien, dat

het belang van geschiedenis-onderwijs wel
degelijk door hem wordt ingezien. Hij

had veeleer zijn pijlen moeten richten op
het Bestuur, dat het aan de orde gestelde

onderwerp beperkt heeft tot ,,Oostersch
letterkundig hooger onderwijs”.

Spreker voegt hier nog aan toe, dat het

niet in zijn bedoeling ligt den heer Brug-
mans euvel te duiden, dat deze zijn prae-

advies minder grondig heeft bestudeerd,

en kan zich bij den grooten omvang der

prae-adviezen best begrijpen, dat hij op
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biz. 272 lets over het hoofd heeft gezien.

Spreker komt alleen op tegen ’s heeren

Brugmans’ gezegde, dat spreker de ge-

schiedenis in een hoekje zou willen duwen
en verwijst daarvoor nog naar biz. 273 van
zijn prae-advies, waar hij de oude geschie-

denis en de oudheden van den archipel

iiitdrukkelijk heeft genoemd en jxiist op
den voorgrond heeft gesteld, dat deze

studierichting niet van de literaire faculteit

moet worden uitgesloten en men hierbij

dus niet het voorbeeld van Nederland moet
volgen, waar zij bij de Arische letteren is

ondergebracht. Wat de nieuwe geschie-

denis betreft, constateert spreker, dat heel

wat dissertaties hierover verschenen zijn

afkomstig van Indische literatoren, zoodat

de nieuwe geschiedenis niet bij de oude
heeft achtergestaan. Alleen de Westersch-

koloniale geschiedenis in Indie blijft dan
nog over, doch deze behoort volgens hem
00k niet thuis in het kader van een op-

leiding als hier aan de orde is.

Met de opmerking van den heer Brug-

mans, dat de taalwetenschap te veel naar

voren wordt geschoven en die der geschie-

denis naar achteren, is spreker het even-

min eens. Spreker is het echter met den

heer Brugmans weer wel eens, waar deze

gezegd heeft, dat bij den opzet der lite-

raire faculteit niet te angstvallig rekening

met Leiden moet worden gehouden en het

heeft geenszins in sprekers bedoeling ge-

legen bij hetgeen hij in het midden heeft

gebracht de wenschelijkheid van bepaalde

afwijkingen te ontkennen. Om twee re-

denen vindt spreker echter dat er paral-

relie moet zijn, in de eerste plaats omdat
le gelegenheid moet zijn voor overgang

van studenten over en weer en in de

tweede plaats omdat, wanneer het pro-

gram van de literaire faculteit te Batavia

te veel zou afwijken van dat van Lei-

den, men gevaar loopt aan deze twee in-

stellingen tweeerlei soort abiturienten te

kweeken, waarbij dan de in Indie afge-

studeerden zeker ten achter zouden moeten

staan bij die van Leiden. Er moet voor

gewaakt worden, dat het hooger onderwijs

in Indie niet komt te staan op een peil,

dat beduidend lager is dan in Nederland,

integendeel vindt spreker dat de Indische

faculteit, wat het Indonesisch gedeelte der

studie betreft, op een hooger peil dan die

in Nederland moet komen te staan.

Thans wil spreker nog even twee vra-

gen beantwoorden, die de heer Brugmans
hem heeft gesteld. Op de eerste vraag,

wat de Chineezen met de literaire facul-

teit en de cultuurgeschiedenis moeten
beginnen, antwoordt spreker, dat de Chi-

neezen evengoed hun cultureele behoef-

ten hebben als de heer Brugmans en wij

alien. Spreker ziet dan ook niet in, waar-

om de Chineezen, wier cultuur heel wat
ouder is dan de onze, geen nut zouden
kunnen trekken van de Oostersch literaire

faculteit. Spreker had zijn betoog juist

erop gebaseerd, dat deze faculteit een be-

lang vertegenwoordigt voor alle bevolkings-

groepen en dus door ieder ontwikkeld be-

woner van deze contrijen kan worden toe-

gejuicht. De Chineezen zijn niet meer
tevreden met den cultureelen toestand

waarin zij in Indie verkeeren en spreker

heeft onder hen meermalen stemmen be-

luisterd die wenschen te komen tot de op-

richting van de een of andere cultureele

instelling. Er is trouwens geen enkele reden

waarom de Chineezen zich uitsluitend op

de studie van hun eigen taal en cultuur zou-

den toeleggen. In Holland bestudeert men
toch ook allerlei talen, niet uitsluitend het

Nederlandsch; dit laatste wordt zelfs in

hoofdzaak door meisjes bestudeerd. Doch,

zooals reeds opgemerkt, op den duur zal

men hier wellicht kunnen komen tot het

instellen van een studierichting, die zich

speciaal op de Chineesche en Japansche

beschavingswereld richt, wat dan een re-

den te meer zal zijn voor Chineezen om
aan deze faculteit te gaan studeeren.

De passage over de wijsbegeerte, waar

spreker zeide, dat hij zich het onderwijs in

de wijsbegeerte te geven denkt door iemand,

die met beide beenen in de werkelijkheid

staat, heeft blijkbaar een magischen invloed

op den heer Brugmans gehad, terwijl ook
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de heer Van der Plas hierover is gevallen.

Spreker zou deze beide heeren willen vra-

gen, waar zij zich de beenen van iemand
denken, die met zijn hoofd in hooger sfe-

ren verkeert. Waar iemands beenen zijn,

bevindt zich toch de geheele persoon! Maar
aan iemand die zich geheel in hoogere

regionen bevindt hebben wij hier op aarde

niet veel.

De heer Van der Plas meende, dat spre-

ker bedoelt iemand, die geen kenner is van
de Oostersche filosofie, doch spreker heeft

geschreven:

,,Maar wel komt het mij voor dat er

in Indie behoefte bestaat aan een wijs-

geer, niet speciaal een kenner of beoe-

fenaar van Oostersche filosofie, noch
ook een uitpluizer van kennistheore-

tische abstracta zander meer, maar een
die met beide beenen in het voile Indi-

sche leven staat en waar dit pas geeft

daarop ook zijn licht kan laten schijnen.”

Bedoeld is dus niet een kamergeleerde,

maar iemand, die de maatschappij kent en
die, waar het pas geeft, een woord kan
spreken van verzoening en synthese. Naar
sprekers oordeel zijn de moeilijkheden van
pohtieken en anderen aard waarmede men
in Indie te worstelen heeft, grootendeels

toe te schrijven aan gebrek aan leiding van
de openbare meening op cultureel gebied.

Had men hier meer wijsgeerige, sociale

voorlichting, dan zou men tot een synthese

geraken, die al dien strijd als nutteloos,

overbodig en schadelijk voor den bloei van
Nederlandsch-Indie zou terzijde stellen.

Personen, die met practische kennis van en
inzicht in de geestelijke verhoudingen hier

te lande in deze richting invloed kunnen
uitoefenen, zijn naar sprekers meening
noodig.

Dr. Brugmans heeft ook gezegd, dat

hij de filosofie niet zoo noodig vindt.

Hierin is spreker het ook niet met hem eens,

o. a. omdat elke student eenige filosofische

scholing noodig heeft. In Holland wordt
jaar in jaar uit geklaagd, dat de studenten

zich te veel bewegen in de richting van een

speciaal vakje en geen tijd besteden om
zich behoorlijk algemeen wijsgeerig en cul-

tureel te ontwikkelen. Naar sprekers mee-
ning is er vrij groote eenstemmigheid onder

de bevoegde personen, dat filosofische

vorming voor de studenten van groot belang

is. In Nederlandsch-Indie klemt dat nog
te meer, omdat de studenten grootendeels

komen uit een omgeving die hun geenerlei

aanrakingspunten biedt met het weten-

schappelijk Westersch milieu, dat zij aan

de hoogeschool tegemoet gaan. Door wijs-

geerig onderwijs komen zij tot een kennis-

making met de grondslagen der Wester-
sche cultuur.

Over de vragen van den heer Karsten dit.

Sprekers prae-advies stelt juist de geeste-

lijke waarden op den voorgrond, spreker

heeft getracht in het licht te stellen, dat

men zonder algemeen-geestelijke cultuur-

waarden geen academie vormt, maar een

vakschool. Bij vorige gelegenheden is

echter hieromtrent reeds zooveel gezegd en

geschreven, dat spreker hierover niet meer
behoefde uit te weiden. Hij is het overigens

met Dr. Drewes eens, dat hier de persoon-

lijkheid van den docent bij komt kijken.

Men kan de hoogere geestelijke waarden
niet als vak doceeren, het zijn grondslagen

waarvan iedere docent naar eigen aard het

onderwijs doortrekt.

Mr. Hadi (prae-adviseur) bespreekt al-

lereerst de vraag van den heer Karsten
of het moderniseeringsproces, dat spreker

voorstaat, niet in strijd komt met de hooge
plaats, die aan de geestelijke waarden moet
worden toegekend. In zijn prae-advies heeft

spreker gezegd, dat de moderniseering in

de eerste plaats betreft de uitwerping van
schadelijke, hinderlijke of verouderde vor-

men.
Een andere vraag is of het moderni-

seeringsproces zoover moet gaan, dat de
geestelijke waarden min of meer in ge-

drang zullen komen. Naar sprekers mee-
ning zal door het moderniseeringsproces,
althans voorloopig, de waardeering van de
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geestelijke waarden min of meer dalen.

Maar of dit moet worden betreurd valt nog
te bezien; in een maatschappij als deze,

waarin de geestelijke waardentotnogtoezoo
hoog worden aangeslagen, mag eenige ver-

mindering van waardeering niet zoo zwaar

wegen als in een maatschappij waarin het

materieele veel meeropdenvoorgrond staat.

Het beste is dus den gang van het proces

maar af te wachten.

Pastoor VAN Rijckevorsel, (prae-advi-

seur), het woord verkrijgend, constateert

een klein meeningsverschil tusschen Dr.

Radjiman en hemzelf wat betreft de waar-

deering van de latere Javaansche literatuur.

In ruimen zin genomen dateert de lite-

ratuur vanaf den tijd van Soeltan Agoeng,

doch vergeleken bij de Westersche talen

wat hoeveelheid van geproduceerd werk en

groote variatie betreft, is deze literatuur,

in het bijzonder de eigenlijke contempo-

raine literatuur, die welke ten goede zou

kunnen komen aan de studie in de levende,

hedendaagsche talen, nog zeer gering.

Als men daarnaast de rijkdom en groote

variatie in de gesproken taal beschouwt,

valt die geringe schriftelijke productie in

deze taal te meer op. De oud-Javaansche

literatuur is dan ook in zekeren zin veel

rijker dan de latere literatuur.

Spreker moet dan ook zijn meening

handhaven, dat de hedendaagsche litera-

tuur in ruimeren zin genomen betrekkelijk

gering is en daarom zal de bestudeering

van de gesproken levende taal een belang-

rijke plaats moeten innemen bij de literaire

faculteit, ook wat betreft de aesthetische

vorming hiervan.

Spreker is het daarom volkomen eens

met den heer Poerba Tjaraka, waar deze

hoopt dat het gebrek aan voldoende be-

voegde leerkrachten geen reden zal kun-

nen zijn om de oprichting van de faculteit

uit te stellen en geeft er ook voorkeur aan

in dat geval te beginnen met assistenten in

de Javaansche en Maleische taal aan te

stellen. Spreker wil daarvoor een beroep

doen op de Javanen van de Solosche A. M.

S., en hoopt dat zij toch goed begrijpen,

wat het land van hen verwacht en ver-

wachten mag- Spreker wil ook een beroep
doen op de ouderen, waaronder vele taal-

beoefenaren, die niet in de gelegenheid

zijn zich verder te bekwamen tot aanstaan-

de leeraren voor de faculteit; dat zij toch

hun jonge vrienden mogen be'invloeden en
aansporen, opdat wij hier in Indie zoo
spoedig mogelijk krijgen eigen hooglee-

raren voortgekomen uit het eigen volk!

Voorts bedankt spreker den heer Soewar-
di Soerianingrat voor zijn waardeerende
woorden. Waar deze heer constateerde,

dat spreker blijk heeft gegeven de ziel der

Javanen te benaderen, zou spreker in ver-

band met den heer Soerwardi’s waarschu-
wing aan het Java-Instituut hem den raad

willen geven de democratische richting

van de universiteit toch niet te veel te

zoeken in onderwijs direct gericht tot het

volk in de vorm van een volksuniversiteit.

Dit zou nivelleering van het hooger onder-

wijs tengevolge hebben, terwijl wij hier

juist een faculteit moeten hebben, die op
gelijk peil staat met de Hollandsche. Een
dergelijke faculteit kan een weldaad worden
voor het volk. Juist door de aanstaande

leiders en voorgangers een goede en dege-

lijke vorming te geven, zal de uitwerking

van het onderricht zich, hoewel niet direct,

honderdvoudig uitstrekken over de verdere

lagen van de bevolking.

Met Dr. Drewes is spreker van meening,

dat er een onderscheid moet worden ge-

maakt tusschen realistisch- en intellectua-

listisch onderwijs, dat er een basis moet
zijn, waarop alle wetenschappen zich hierar-

chisch moeten ordenen. Deze basis moet
in de eerste plaats zijn de vak-filosofie.

Een faculteit voor deze wetenschap thans

te openen acht spreker echter praematuur.

Den heer Karsten antwoordt spreker,

dat aan de Regeering moet worden over-

gelaten — voorzoover zij daarmede be-

moeienis heeft — om vast te stellen welke

richting die vak-filosofie kan uitgaan.

Wanneer men hierbij al te voorbarig

te werk zou gaan, zou dit meer verdeeling
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dan vereeniging geven in den toestand

waarin wij op het oogenblik zijn.

Het verwijt van den beer Brugmans
aan spreker in verband met hetgeen deze

laatste heeft gezegd over de geschiedenis,

gaat niet op. Een beweging, die tegen iets,

dat bestaat, ingaat, is altijd als reactie te

beschouwen. Er is bier reeds veel gepraes-

teerd op bet gebied van arcbaeologie en
gescbiedenis, alsook op bet gebied der oude
talen, maar wat bier ontbreekt is betgeen

Dr. Drewes en spreker op den voorgrond
bebben gebracbt, n. 1. de studie der leven-

de talen. Waar spreker met onderwijs

geven is belast, voelt bij des te meer, dat

bierin nog veel te doen is en men juist op
dit gebied nog geen vasten vorm en geen
vaste bandleidingen beeft.

Spreker begrijpt volkomen, dat bet Java-

Instituut op bet literair onderwijs bijzonde-

ren nadruk beeft gelegd en meent zicb

daar bij te moeten aansluiten. Wat al

bloeit, de studie n.l. van gescbiedenis e.d.,

beeft geen aanmoediging noodig; integen-

deel, spreker zou willen waarscbuwen de
nieuwe faculteit niet te veel te laten gaan
in de ricbting van arcbaeologie en oude
gescbiedenis, omdat de studie van de
levende taal van tegenwoordig daardoor in

bet gedrang zou kunnen komen.
Het doceeren van de gescbiedenis der

wijsbegeerte zou bet best aan een afs:on-

derlijken boogleeraar kunnen worden opge-
dragen. Kan dat in bet begin nog niet, dan
zou de boogleeraar of zouden de booglee-

raren voor de gescbiedenis gedeeltelijk die

taak op zicb kunnen nemen, omdat gescbie-

denis en filosofie veel aanrakingspunten
bebben. Ook is bet niet onmogelijk de
gescbiedenis der wijsbegeerte te verbinden
met de studie der letteren waarvoor bij de
Javanen ook veel animo bestaat.

Spreker meent voldoenden nadruk ge-
legd te bebben op de gescbiedenis en wijst

op de alinea in zijn prae-advies op biz. 280:

,,Dan komt natuurlijk gescbiedems.
Aangezien in dit vak nog veel te onder-
zoeken valt en daaronder beel speciaal

bet materieel, bier in Indie aanwezig,

zal samenwerking van een faculteit in

Indie met de zusterfaculteiten in Eu-
ropa de gewenscbte vrucbten afwerpen,

waardoor de vestiging onzer faculteit op-

nieuw baar noodzakelijkbeid bewijst.”

en spreker voegt bieraan toe, dat bij meent,

dat de gescbiedenis der filosofie ook van
beteekenis is.

De beer Soejana (prae-adviseur) uit

allereerst een woord van dank aan bet

auditorium dat aanwezig is, niet in de
laatste plaats bet Europeescbe B. B., waar-

van de creme de la creme bet congres

met zijn tegenwoordigbeid vereert. Spre-

ker constateert, dat bij ook en vooral van
de zijde der aanwezige Europeescbe B.B.-

ambtenaren instemming mocbt ontmoeten,

toen bij de wenscbelijkbeid bepleitte van
academiscbe opleiding voor de boogere
rangen van bet Inlandscb B. B.

De beer Karsten stelde een vraag be-

treffende de waardeering van de boogere
geestelijke waarden ten opzicbte van ande-

re waarden, speciaal de eng-verstandelijke,

en vroeg, boe aan de boogere geestelijke

waarden recbt moest worden gedaan bij bet

universitair onderwijs. Spreker zou bier

den term Boedi willen gebruiken en wil

opmerken, dat deze boogere geestelijke

waarden niet door scboolonderwijs kunnen
worden bijgebracbt. Boedi is iets als gods-

dienstzin, kunstgevoel, en bet aankweeken
daarvan ligt meer op den weg van andere
instellingen dan van onderwijsinstituten,

b. V. de kerk waar mystiek en religie wor-
den beoefend.

De filosofie kan indirect invloed uitoefe-

nen op de ontplooiing van de boogere gees-

telijke waarden, maar de weg voor dit laatste

moet niet gezocbt worden bij bet onderwijs
van eenboogescbool. Een doctor in de wijs-

begeerte beboeft niet altijd een vertegen-

woordiger van Boedi te zijn; bij bebandelt
bet vak wetenscbappelijk en Boedi is eenin-
nerlijk proces in den menscb zelf, beinvloed
door opvoeding in buis, kerk, pasantren.

Tbans de beer Poerba Tjaraka, die
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vreesde dat door sprekers IVde stelling:

,,Met het onderwijs in talen behooren
zooveel mogelijk personen te worden be-

last, die de natuurlijke kennis dier talen

bezitten”, de instelling van een letterkun-

dige faculteit op de lange baan zou worden
geschoven. Voor deze ongerustheid be-

staat geen aanleiding; spreker erkent, dat

men moet roeien met de riemen, die men
heeft en er zijn uitstekende riemen, al

worden zij nog niet geleverd door landskin-

deren. Het gaat hiermede als met de kip en
het ei; als wij een kip hebben, moeten wij

wachten tot er een ei komt en hebben wij

een ei, dan moeten wij wachten tot het een

kuiken wordt.

Spreker wil geen afbreuk doen aan de
Europeesche leerkrachten, die wij hebben.

Toch moet geleidelijk aan de eisch worden
gesteld, dat taal-leerkrachten ook vaardig

zijn in het mondeling gebruik van de door
hen onderwezen taal. Voor assistenten b.v.

in het Javaansch acht spreker wel raison

d’etre aanwezig. Toch is de toestand hier in

dit opzicht wel eenigszins anders dan die

in Holland, hier kan men buiten de school-

uren zich veel meer bekwamen in het

gebruik van de levende taal.

Alles tezamen genomen meent de heer

Soejana dat de heer Poerba Tjaraka zich

niet ongerust behoeft te maken.

Spreker komt dan tot de felste bestrij-

ders van zijn betoog, n. 1 . de heeren Dr.

Radjiman en Soewardi Soerianingrat. Hij

is het niet eens met Dr. Radjiman, waar

deze een zekere tegenspraak in sprekers

stelling ziet, n. 1. dat hij aan den eenen

kant spreekt van de wenschelijkheid van

verrijking der taal en aan den anderen kant

van vereenvoudiging der taal. De tegenstel-

ling van verrijking is volgens spreker ver-

arming en niet vereenvoudiging. De brief-

constructie in de Javaansche taal is te om-
slachtig en van te weinig inhoud. Dat het

Javaansch meerdere taalsoorten heeft, leidt

in de praktijk tot vele moeilijkheden en

bezwaren.

Tegen de opmerking van den heer Ra-

djiman, waar deze zegt dat de taal evenals

de adat een integreerend deel is van het

wezen van een volk, stelt spreker zijn op-

vatting, dat er niets blijvends, niets onver-

anderlijks is en hij illustreert dit met een

voorbeeld uit de vergadering zelve, n. 1.

het optreden van Dr. Radjiman. Bij den
naam van Dr. Radjiman dacht spreker

aan een figuur uit de eerste tijden na de
oprichting van Boedi Oetomo, aan den
strijd tusschen Dr. Radjiman en Dr. Tjipto

Mangoenkoesoemo en de fel Oostersche

richting van Dr. Radjiman, die toen nog
Mangoenhoesodo heette. Hij dacht daarbij

tevens aan bekende landgenooten uit dien

tijd, aan den tijd van het orientalisme, het

puriteinsch-Oostersche in de begindagen

van Boedi Oetomo. Toen spreker echter

Dr. Radjiman zag, ontdekte hij in hem een

heel andere verschijning, iemand n.l. Eu-
ropeesch gekleed, op het podium met zijn

rug gekeerd naar het zelfbestuur. En toch

was hij dezelfde persoon als die uit de dagen

van weleer. Zoo evolueert alles, constateert

de heer Soejana, zelfs Dr. Radjiman.

In de rede van Dr. Radjiman vindt

spreker een duidelijk bewijs voor de juist-

heid van zijn stelling, dat het Javaansch

verrijking behoeft en de adat zich wijzigt.

De heer Radjiman toch heeft een betoog ge-

houden in het Javaansch, zoo doorspekt met
Hollandsche woorden en uitdrukkingen,

dat, wanneer hij deze rede op de hier voor-

gedragen wijze 50 jaar geleden zou hebben
gehouden tot den vorst, hij waarschijnlijk

zou zijn weggejaagd. Javaansch leek het

dan ook niet meer wat hij sprak, tenminste

niet op het Javaansch van 50 jaar terug,

zooals dit moest overeenstemmen met de

Tata-Krama. Als de heer Radjiman in

10 minuten tijds kans heeft gezien zijn

rede met een 20-tal Hollandsche woorden
en uitdrukkingen te doorspekken, is dit

wel een sprekend bewijs van hetgeen spre-

ker heeft geconstateerd.

Zich thans tot den heer Soewardi Soeria-

ningrat wendend, die hem een ,,slamat

djalan” heeft toegewenscht, bij zijn po-

gingen tot vereenvoudiging, merkt spreker

op, dat hij zich niet vleit met onmiddellijk
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succes, doch den maatregel dien hij aan-

duidde slechts in ernstige overweging heeft

gegeven. Waar de heer SoewardiSoerianing-

rat zelf zegt, dat de Pandjenengan dalem

zal verdwijnen,achtsprekerhet een gelukkig

feit, dat alvast een schaap over de brug is,

doch hierop voortbouwende moet men ook
de consequenties hiervan aanvaarden en de
mogelijkheid van verdere vereenvoudiging

der taal niet uitsluiten.

Men zal moeten kiezen tusschen het

gebruik van de Krama- en de Ngokotaal

en spreker is van meening, dat de evolutie

in de richting van de Krama-taal gaat,

omdat deze een beschaafder cachet geeft,

terwijl zij het tevens en phonetisch en taal-

kundig wint van het Ngoko.
Spreker is het voorts met den heer Soe-

wardi Soerianingrat eens, dat het bestaan

van verschillende taalsoorten belemmerend
werkt op de evolutie van het volk. Hij is

voorts van meening, dat het Javaansch

vroeger v66r den invloed van het Sanskrit

ook wel heel anders zal hebben geklonken,

evenals de Maleische taal geevolueerd is

door den invloed van de Arabieren.

Spreker besluit zijn rede met een voor-

beeld uit den Tengger, waar spreker vroe-

ger heeft gewoond. Aldaar gebruiken zelfs

de onderste lagen der bevolking tegenover

de hoogere de omgangstaal, n.l. het Ngoko,
terwijl toch de Tenggereezen evengoed

Javanen zijn. Spreker wil hiermede alleen

zeggen, dat het gebruik van slechts een

taal door Javanen deze laatsten niet doet

veranderen in een ander volk.

De heer Radjiman (met applaus begroet)

meent, dat de heer Soejana hem verkeerd

begrepen heeft. Spreker is niet tegen ver-

rijking van de taal, maar heeft gewezen op
de tegenstelling die z. i. in de Ilde stelling

van den heer Soejana gelegen is. Verrijking

en vereenvoudiging zooals deze stelling die

opvat, acht spreker een contradictie en tot

nog toe heeft hij van den heer Soejana nog
geen bevredigend antwoord op dit punt
gekregen.

Er is critiek uitgeoefend op sprekers

Javaansch zooals hij dat gisteren gebruikte.

Hiertegenover merkt spreker op, dat zijn

Javaansch niet mag gelden als de norm voor

de Javaansche taal; hij erkent, dat hij het

Javaansch niet geheel en al beheerscht,

zijn taal is individueel gekleurd.

De heer Van Rijckevorsel trok een grens

tusschen nieuw- en oud-Javaansche litera-

tuur; hij stelde dien grens in den tijd van

Soeltan Agoeng en zeide, dat de nieuw-

Javaansche literatuur betrekkelijk arm is.

Spreker zou dat niet geheel willen ontken-

nen, maar wijst er toch op, dat relatief dit

moeilijk is te bepalen, omdat bij de beoor-

deeling van de literatuur van het Javaan-

sche volk moet worden in aanmerking ge-

nomen, dat dit volk niet de individualisti-

sche maatschappij-ordening van het Wes-
ten heeft doorloopen. Bij individualistische

evolutie kan de literatuur niet anders dan
verscheiden zijn; zij is afhankelijk van den
groei der individuen. Bij het Javaansche

volk moet de literatuur vanzelfsprekend

geheel anders zijn dan bij een West-Euro-
peesch volk; de materieele cultuur ont-

breekt, de Javanen missen de beheersching

van de stof, die door het Westen gecreeerd

is geworden in de zoogenaamde exacte

wetenschappen. De literatuur van het

Javaansche volk is weinig verscheiden, is

eenvoudig, men zou haast zeggen, is filo-

sofisch; waarbij spreker de filosofie geen

wetenschap wil noemen, maar die wil op-

vatten als levensleer.

Het Javaansche volk leeft in een cosmolo-

gische opvatting en die opvatting dwingt de

bevolking in een bepaalde bonding ten

opzichte van de natuur, ten opzichte van
de verhouding tusschen Schepper en

schepsels, stof en geest,

(De Voorzitter hamert.)

Spreker zou er op willen wijzen, dat de

taal niet alleen moet worden opgevat als het

geschreven woord, als uitdrukkingsmiddel

van de psyche van den mensch, maar
dat er nog andere factoren zijn, die daar-

bij in aanmerking moeten worden genomen.
Hij moet echter kort zijn en om te eindigen

geeft hij een voorbeeld n. 1. dat het woordje
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,,ik” in het Javaansch door ,,akoe” en
,,koela” wordt weergegeven, doch het

begrip is niet precies hetzelfde, evenals de
klank verschillend is.

Thans krijgt de heer Ki Adjar De-
WANTARA SOEWARDI SoERIANINGRAT het

woord. Hij begint met een motto aan te

halen in het Javaansch, afkomstig van
den wijsgeer Soeltan Agoeng, dat hier-

op neerkomt, dat de cultuur van het

Javaansche volk zoodanig is te beschouwen,
dat de schoone melodie van de Javaansche
taal, die de Javanen hadden moeten ver-

zorgen en behouden, verloren is gegaan,

doch dat het rhythme behouden is gebleven.

Spreker zou echter met weer het woord
hebben gevraagd, hadden met en pastoor

Van Rijckevorsel en de heer Soejana een
kleine vergissing te zijnen opzichte ge-

maakt, welke spreker anders zou kunnen
doen schijnen dan hij in werkelijkheid is.

Pastoor Van Rijckevorsel heeft n. 1. spre-

kers aansporing tot democratiseering gein-

terpreteerd als democratiseering van de
universiteit, wat niet in sprekers bedoeling

heeft gelegen. Hij had de democratiseering

van de adat op het oog, hetgeen hij n. 1, als

een noodzakelijke voorwaarde beschouwt
om de taal te cultiveeren. Deze democrati-

seering heeft ten doel de vrije ontwikkeling

en den verderen groei van de taal, hetgeen
alleen kan plaats hebben, wanneer de adat

veriest kan worden van de strenge banden,
waarin zij is vervat.

Wat den heer Soejana betreft, deze

meent in spreker een fellen bestrijder te

zien. Dit is echter geenszins het geval. In

den strijd om vereenvoudiging van de taal

heeft de heer Soejana een bondgenoot in

spreker, alleen heeft spreker hierbij bijzon-

der den nadruk crop gelegd, dat deze ver-

eenvoudiging niet kan geschieden zonder
de verstarde oude adatvormen te doen ver-

dwijnen en hij heeft ook de overtuiging, dat

de adat zich zal losmaken van die banden.

Het woord Pandjenengan Dalem was
vroeger heel goedkoop. Het praedicaat

,,Bendara”, de titelsRadenMas,Kangdjeng,

etc. maakten eens indruk. Nu niet meer.

Dit is ook een van de redenen geweest,

waarom spreker een anderen titel heeft

aangenomen; zijn Raden Mas was niet

meer lakoe.

De Javanen maken thans een proces

door van het oude naar het nieuwe, doch
wanneer wij ons hierbij alleen maar aan de

cultuur en de cultureele vormen vastklam-

pen, komt men bedrogen uit en levert elke

dag teleurstelling op. Wanneer wij willen

medewerken aan de ontwikkeling der evo-

lutie, gelooft spreker, dat hiermede slechts

een natuurlijke associatie kan worden be-

reikt. Spreker wijst hiervoor op de moderne
richting in de paedagogie, waarin zelfont-

plooiing wordt beschouwd als de beste

manier van zelfontwikkeling. De opvoe-

ding heeft in dezen tijd niet meer tot taak

de kinderen naar eigen goeddunken te

vormen, doch slechts een taak van toezien

en zorgen, dat de natuurlijke groei niet

wordt belemmerd. Spreker kan in dit op-

zicht geheel meegaan met den heer Soejana,

doch heeft daarbij alleen de vrees uitge-

sproken, dat het den heer Soejana zal

vergaan als de Djawa-Dipa-beweging. De
laatste uitingen wijzen in de richting van de

krama-taal. De nivelleering gaat dan ook
naar de beschaafde richting toe. Het krama
is de beschaafde taal, waarin niet kan wor-

den gevloekt of gescholden, maar men moet
ervoor waken, dat de cultureele vormen niet

verstard reiken en de cultuur levend houden.

Sprekers vrees is dan ook dat, wanneer

de krama-dewa-beweging de overhand zal

krijgen, dit weer zal leiden tot een geraffi-

neerde verfijning van de taal, wat gelijk

staat met verweeking. Dit vooral moe-
ten wij in onzen modernen tijd vermijden.

Wij moeten in onze volksopvoeding, even-

als de eugenetici dat doen, trachten een

sterk nageslacht te krijgen, en dit kan niet

worden verkregen, wanneer wij de ver-

fijnde aristocratie in onze cultuur hand-

haven. Hiermede zij de vergissing recht

gezet. Spreker verklaart als de heer Soejana

hem noodig mocht hebben, zich bereid

hem van dienst te zijn.
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De heer DR. Brugmans zal slechts kort

op enkele opmerkingen ingaan, daar de
tijd dringt.

Dr. Drewes heeft naast vak-filosofie ecn

algemeene filosofie bepleit. Maar de jurist

krijgt sinds jaar en dag alleen rechtsfilo-

sofie. Spreker verdedigt de juistheid van de
algemeene paedagogische stelling, dat het

het beste is, van het bijzondere tot het alge-

meene op te klimmen, in dit geval dus van
vak-filosofie tot algemeene filosofie. Hij is

van meening, dat op den duur de filosofie

zal moeten uitgroeien tot een zelfstandigen

leerstoel, maar dat zal geleidelijk, langs op-
klimmende lijn moeten gaan.

Wat Dr. Esser betreft, de hoffelijkheid

gebiedt spreker te onderstellen, dat hij

gisteren bijzonder onduidelijk is geweest.

Verschillende punten, die Dr. Esser tegen

hem te berde heeft gebracht, vormen geen
bestrijding van zijn meening. Dr. Esser

meende, dat spreker de opgave van het

bestuur voor dit congres niet goed zou
hebben gelezen. Spreker ontkent dit; hij

heeft niet anders willen doen dan crop

wijzen, dat in Holland jarenlangde geschie-

denis het dienstmeisje is geweest van de
linguistiek en ervoor willen waarschuwen,
dat het in Indie niet eveneens gebeurt.

Naar sprekers meening is de nieuwekolo-
niale geschiedenis zeer slecht bestudeerd.

Dr. Esser zegt, dat die niet behoort tot een
Oostersche faculteit, doch dit begrijpt

spreker niet; de linguistiek dringt aan op de
studie ook van de levende talen en parallel

hiermede zegt spreker: bestudeer nu ook
voor de geschiedenis ,,die jungste Vergan-
genheit”. Het uitsluiten van de koloniale

geschiedenis is onhistorisch.

Dat er gevaar zou komen van afwijking

met Leiden lijkt spreker denkbeeldig. De
opleiding, waarover het hier gaat, bestaat

in Leiden niet, dus alleswatDr. Esser zeide

over gelijkheid van het peil, enz., gaat voor

de historie niet op.

Spreker heeft Dr. Esser gevraagd, wat
eigenlijk de Chineezen voor baat kunnen
vinden bij de in te stellen faculteit en hij

vroeg: waarom zullen zij daar studeeren?

Het antwoord van Dr. Esser is alleen:

waarom niet ? Daarmede komt men in en

debat niet verder. Het lijkt spreker bijna

ondenkbaar, dat Chineezen Javaansch of

Maleisch gaan bestudeeren, al heeft hij er

niets tegen. Een nadere preciseering en

verdediging van de opvatting van Dr. Esser

op dit punt heeft hij dus niet ontvangen.

Bij de wijsbegeerte doet zich wederom
een misverstand voor. Hier heeft Dr.

Esser twee dingen gezegd, waarmede spre-

ker het eens is, maar die volstrekt geen

aantasting beteekenen van hetgeen hij be-

weerde. In de eerste plaats: een student

heeft eenige filosofische scholing noodig,

en verder: een zekere kennis van de grond-

slagen van onze cultuur is noodig. Spreker

is het hiermede eens, maar wijst crop, dat

dit laatste geen filosofie is, maar sociologie,

en met sociale elementen moet men de

filosofie niet aanlengen.

Spreker handhaaft wat hij zeide: de filo-

soof van Dr. Esser met zijn beide beenen

op den grond is een onbestaanbaar wezen.

Voorts kan spreker zich aansluiten bij veel

van hetgeen pastoor van Rijckevorsel in de-

ze richting heeft in het midden gebracht.

De heer Ir. Karsten dankt de inleiders

voor het voldoen aan zijn verzoek om de

bedoeling voor het woord te nemen bij het

eenigszins moeilijke punt, dat hij tersprake

bracht.

Samenvattende stelt hij vast, dat de in-

leiders de hierarchic der menschelijk werk-

zaamheid, die spreker meent als algemeen

menschelijk bezit te mogen constateeren,

waarbij de hoogere geestelijke waarden bo-

venaan staan, met ontkennen.

Mr. Hadi heeft gezegd, dat een te ver

gaan in de achterstelling van de intellec-

tueele en materieele eigenschappen onge-

twijfeld verkeerd is, maar dat het in prin-

cipe niet noodzakelijk is de volgorde der

hierarchic te veranderen.

Spreker heeft dit met groote instemming
vernomen, en legt er den nadrukop, dat niet

eenig eenzijdig overwicht van een of enkele

waarden nagestreefd moet worden — noch
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van de irreeele, als in het Oosten regel, noch
van de intellektueele en materieele, zooals

het huidige Westen hoort —, doch dat het

doel moet zijn een evenwichtige synthese.

Gelukkig kan spreker daarom constatee-

ren, dat ook de drie Europeesche debaters

niet hebben ontkend de wenschelijkheid

om de hoogere geestelijke waarden bij

het onderwijs speciaal der Oostersche let-

terkundige foculteit tot hun recht te doen
komen.

Spreker kreeg echter den indruk alsof zij

daar eenigszins hulpeloos tegenover ston-

den. Het karakteristieke van het Hooger
onderwijs in het Westen— datgene waar
langzamerhand een groote tegenzin tegen

is ontstaan— is juist, dat het intellectu-

alistisch is en geen ruimte laat voor de hoo-

gere geestelijke waarden. Spreker had dan
ook gehoopt van die zijde een stem te

hooren, die op dit gebied den een of ande-

ren weg of mogelijkheid zou hebben aange-

wezen en betreurt het dat dit niet is ge-

schied. Daarnaast zou spreker echter wil-

len opmerken, dat men niet mag zeggen,

dat het geven van dergelijk onderwijs on-

mogelijk is. Wie goed heeft geluisterd naar

deneersten debater, Dr. Radjiman, zaJ heb-

ben beseft en begrepen, hoe directe over-

dracht dezer geestelijke bedoelingen zelfs

hier, dus zeker in het onderwijs mogelijk is.

Het zeer duidelijk standpunt door den
heer Soejana ingenomen, dat de hoogere

geestelijke vorming in hooger onderwijs

niet noodig is, zou, met een variant op een

bekend gezegde, kunnen worden aangeduid

door: hoogere geestelijke vorming is pri-

vaat-zaak. Spreker heeft er echter op gewe-

zen, dat de eigenlijke kracht en geestelijke

macht van het Oosten juist daarin ligt, dat

deze materie geen privaat-zaak is, en in te-

gendeel de geheele Oostersche maatschappij

in haarwezen en denken beheerscht. Alleen

reeds het feit, dat een kolonie gedurende

eenige eeuwen onder sterken vreemden in-

vloed heeft gestaan en toch zoo krachtig

het eigen geestelijk leven heeft weten te

handhaven, is te danken aan een groote

innerlijke geestelijke kracht, aan een inten-

sieve hoogere vorming, als door spreker

bedoeld, — zij 't dat deze met geringe

intellectueele en materieele ontwikkeling

samen ging.

Spreker besluit dan ook met de opmer-
king, dat, wanneer men voor de vorming
van hen, die in de hierarchic der samenle-

ving naar den geest vooraanstaande plaat-

sen behooren in te nemen, de hoogere in-

nerlijke vorming uitsluit, men daarbij een

uitermate gevaarlijk standpunt inneemt.

De heerVan der Plas gaat nog even in op
hetgeen Dr. Esser in tweeden termijn heeft

gezegd, n.l. dat de docent in filosofie met
beide beenen in het voile leven moet staan.

Voorts is Dr. Esser ingegaan op sprekers

bezwaar tegen Dr. Esser’s meening, dat een

kenner der Oostersche wijsbegeerte hier

niet in de eerste plaats noodig is. Spreker

is echter van meening dat het zeer noodig

is, dat zij, die wijsbegeerte als wetenschap

zullen onderwijzen aan de literaire facul-

teit, die men thans tot stand hoopt te

brengen, grondig kennis zullen dragen van
de wijsbegeerte der volkeren vandezenar-
chipel, in het bijzonder van de Javaansche,

die daarvan de hoogste top is, omdat deze

wijsbegeerte een levensuiting is van dit

volk, dus een realiteit. Om met Dr. Esser

te spreken: een realiteit, dus een deel van

het voile leven.

Deze bevolking heeft behoefte aan een

wijsgeerige basis voor haar bestaan, het-

geen ook door Dr. Radjiman is uitge-

sproken. De wetenschappelijke kennisne-

ming hiervan is dan ook van het allerhoog-

ste belang voor het karakter, dat deze facul-

teit zal moeten dragen. De wijsbegeerte

van de Indonesische volken in het alge-

meen, het Javaansche in het bijzonder, is

eigenlijk geen wijsbegeerte maar religie;

zij kan dien geestelijken achtergrond ge-

ven, dien de heer Karsten aan de studenten

van deze universiteit wil brengen.

Spreker beveelt daarom aan om de we-

tenschappelijke bestudeering van de wijs-

geerige stelsels aan de universiteit op
ruime schaal open te stellen voor die groe-
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pen, die een sterke, eigen, religieuze over-

tuiging hebben, b.v. door aanstelling van
bevoegde privaatdocenten.

De beer Dr. Poerba Tjaraka krijgt het

woord en zegt, dat de beer Soejanatwee op-

eenvolgende dingen vergeet. Zonder bet

bestaan van den Voorzitter, die boogleeraar

is, te willen verloocbenen, meentspreker
dat de beer Soejana vergeet, dat wij op bet

oogenblik ei nocb kip bebben, want de kip is

niet een wezen, dat door menscbenbanden
is ontstaan en evenmin bet ei. Een assistent

of boogleeraar aan een universiteit is welis-

waar ook geen product van menscbenban-
den, docb bun ambten zijn tocb in bet

leven geroepen door bet besluit van een
senaat of bier in Indie misscbien door den
directeur van bet departement van Onder-
wijs en Eeredienst. De vergelijking van
den beer Soejana van een eventueele be-

noeming van een assistent of boogleeraar

aan de universiteit met een kip of een ei,

gaat volgens spreker dus niet op.

Dr. Esser krijgt tbans voor dederdemaal
bet woord en constateert dat de verscbil-

lende sprekers dicbter bij elkaar staan dan
bij zelf eerst vermoedde. Het verscbil tus-

scben den beer Brugmans en spreker ten

opzicbte van de wijsgeerige inleiding is

eigenlijk alleen, dat de beer Brugmans
bepleit een metbode van filosofiscb on-
derricbt, die door bem paedagogiscb bet

meest gewenscbt wordt geacbt, terwijl

spreker beeft gewezen op de zaak zelf,

zonder zicb met de practiscbe punten bezig

te bouden en zonder ter sprake te brengen,

boe de filosofie bet best aan de jongelui

kan worden bijgebracbt.

Dr. Brugmans berinnerde eraan, dat de
juristen zicb alleen met recbtsfilosofie be-
zigbouden, maar spreker vindt dit geen
gelukkig voorbeeld, want voor die colleges

in de recbtsfilosofie bestaat juist zeer

weinig belangstelling, altbans in Leiden.
Overigens beeft spreker geen bezwaar te-

gen vakfilosofie, maar deze moet gepaard
gaan met wijsgeerige scboling van meer

algemeenen en principieelen aard, daar zij

anders in de lucbt bangt.

Wat betreft bet gescbiedenisonderwijs is

spreker bet ook eens met Dr. Brugmans,
dat een letterkundige faculteit dit eveneens

moet omvatten, maar naar sprekers oordeel

valt dit punt buiten bet kader van bet on-

derwerp dat bem ter bebandeling was op-

gegeven. De gebeele voorgescbiedenis van
bet Oosterscb letterkundig booger onder-

wijs, de gebeele entourage geeft spreker

naar zijn meening bet recbt tot de inter-

pretatie, die bij van bet aan de orde

gestelde onderwerp beeft.

Wanneer Dr. Brugmans van oordeel is

dat de gescbiedkundige opleiding, zooals die

momenteel in Nederland bestaat, voor dit

land niet deugt, moest bij eens een plan

opstellen om te doen zien boe bij zicb de

gescbiedkundige opleiding voor Neder-
landscb-Indie denkt. Spreker bad de eerste

maal niet begrepen dat Dr. Brugmans zulke

ver reikende verlangens koesterde. Het geldt

bier trouwens zijn terrein niet. Wanneer
Dr. Brugmans de koloniale gescbiedenis wil

losmakenvan de vaderlandscbe, beeft spre-

ken daar niets tegen. Het betreft bier een

kwestie van organisatie, een punt dat bij

de inricbting der faculteit nader onder de

oogen kan worden gezien.

In boofdzaak zijn de verscbillende spre-

kers over bet gescbiedkundig onderwijs bet

wel met elkaar eens, n.l. dat dit onderwijs

van groot belang moet worden geacbt en
spreker sluit zicb dan ook gebeel aan bij

Dr. Drewes, die kracbtig voor een opleiding

voor gescbiedenis aan de literaire faculteit

beeft gepleit.

Waar Dr. Brugmans zeide, dat in dezen

niet te veel op Leiden moet worden gelet,

beeft spreker aan den anderen kant op
eenig parallelisme met Holland aange-

drongen om een lager aanslaan van de stu-

die in Indie te voorkomen.
Dr. Brugmans zegt, geen antwoord te

bebben ontvangen op de vraag, wat de Cbi-

neezen zullen bebben aan de Oosterscbp
litteraire faculteit. Spreker wijst nu oe

Cbineescbe abiturienten van de A. M.S. die
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in de letteren verder zouden willen studee-

ren en gelooft niet, dat a priori behoeft te

worden vastgesteld, dat onder de Chineezen

geen candidaten zullen worden gevonden

voor studie aan deze faculteit. Persoonlijk

zou spreker een dergelijke studie zeer toe-

juichen, o.a. omdat wellicht goede historici

uit de Chineezen kunnen voortkomen; mis-

schien zullen in de toekomst Indische

Chineezen zich speciaal gaan toeleggen op
de geschiedenis.

Over de vak-filosofie heeft naar sprekers

meening Dr. Drewes genoeg gezegd. Oven-
gens wenscht spreker ook sociale filosofie.

Hij wil geen beperking tot een spe-

ciale soort filosofie, de leerlingen aan de

litteraire faculteit moeten leeren denken,

maar moeten ook de ziel van het Oosten
leeren benaderen. In dit opzicht is spreker

het geheel eens met den heer Van der Plas.

Ook de Oostersche gedachtenwereld moet
door den filosoof aan de nieuwe hooge-

school worden gekend. De kans dat men
een uit Holland besteld wijsgeer krijgt,

die van Indie niets afweet en Indie niet

begrijpt, moet niet worden geloopen en

daarom sprak spreker van een wijsgeer, die

met beide beenen in het Indische leven

staat. Spreker wenscht geen filosoof in den

vorm van een theoreticus of een kluizenaar,

maar hij wenscht iemand, die een synthese

zal kunnen geven van de ingewikkelde

Indische maatschappij, die remedies zal

kunnen aanwijzen voor de sociale euvelen

van onzen tijd.

De opmerking van Dr. Brugmans dat

de filosofie gelijk staat aan de wiskun-

de, welk vak zich niet baseert op de

feiten, kan spreker niet beamen. Is er wel

een wetenschap, die zich nauwkeuriger

houdt aan de feiten dan de wiskunde?

Daarin zit een minimum aan speculatieve

elementen. De Westersche wetenschap is

groot geworden, omdat men zich op de

basis van de feiten heeft gesteld; zoodra

men dit deed is men tot vooruitgang

gekomen, voordien niet. De filosofie is

echter meer dan logica of kennistheorie

alleen. Wie haar tot formeele weten-

schap wenscht neer te drukken doet haar

onrecht.

Wat betreft de opmerkingen van den
heer Karsten over de hoogere geestelijke

waarden in het onderwijs, hierbij kan spre-

ker zich wel aansluiten. De overbrenging

van de hoogere geestelijke waarden hangt

echter af van de mentaliteit van hen, die

deze geestelijke waarden vertegenwoor-

digen. Zijn deze waarden in den docent niet

belichaamd, dan ziet spreker niet in, hoe

zij aan den student zouden moeten worden
bijgebracht.

De heer SoEj.VNA, nogmaals het woord
verkrijgend, constateert, dat het verschil

van meening tusschen Dr. Radjiman en

hemzelf alleen bestaat in de wenschelijk-

heid van vereenvoudiging van de taal.

Uit het betoog van dtn heer Soewardi

Soerianingrat is spreker thans duidelijk

geworden, dat deze heer en hij zelf veel

dichter bij elkaar staan dan hij aanvanke-

lijk dacht. Dientengevolge constateert

spreker, dat Dr. Radjiman toch wel tot

een zeer kleinc grcep behoort.

De heer DR- R.^DJI^!,^^: ; Ik ben altijd

geisoleerd geweest.

De heer Soejaxa voortgaande, zegt, dat

het geheel onnoodig is om zooveel Holland-

sche woorden in een Javaansche rede te ge-

bruiken. En de heer Radjiman is niet de

eenige die daaraan schuldig is, ook vele an-

dere Indonesiers maken een dergelijke fout.

Ook werd het 5ojaar geleden ondenkbaar

geacht, dat b.v. een zelfbestuurder ver-

schijnt zonder hoofddoek en in Europee-

sche kleeding, zooals thans vaak geschiedt.

Alleen reeds uit het feit, dat men gisteren

in de Sri Wedari prinsen en andere hoog-

adellijke personen kon zien zitten broeder-

lijk naast vertegenwoordigers uit den In-

landschen middenstand, blijkt wel duidelijk,

dat de adat en de adatvormen zich evc-

lueeren.

Spreker heeft er reeds op gewezen en dit

ook met voorbeelden gestaafd, dat de taal

6S



vroeger heel anders was dan nu en hij be-

pleit daarom nogmaals de wenschelijkheid

om in het belang van de evolutie en de

vereenvoudiging van de taal, de oude adat-

vormen, ook wat het gebruik der taalsoor-

ten betreft, over boord te werpen, terwijl

hij Dr. Radjimanten sterkste aanraadt hier-

aan mede te werken. Het initiatief hiertoe

te nemen ligt echter niet op den weg van

spreker, noch op dien van den heer Soe-

wardi Soerianingrat. Spreker heeft slechts

een steiling geponeerd, doch hij uit hierbij

den wensch, dat alien zullen mede werken

tot een spoedige totstandkoming hiervan.

Den heer Karsten antwoordt spreker, dat

hij niet gelooft, dat hoogere gcestelijke

waarden bijgebracht kunnen worden op de

hoogeschool, evenmin ab hij gelooft, dat

godsdienst kan worden bijgebracht door

onderwijs in de theologie, of wijsbegeerte

door onderwijs in de wijsbegeerte.

Wat den heer Poerba Tjaraka betreft,

deze heeft spreker niet geheel en al begre-

pen in verband met de vergelijking van de

kip en het ei. Elke vergelijking gaat ten-

slotte mank, doch als men een Europeesche

leerkracht vergelijkt met een kip, dan zou

de hoogeschool de eieren moeten leggen,

terwijl de eieren dan zouden worden ge-

vormd door de inheemsche studenten.

De VooRZiTTER, overziende het gespro-

kene van gisteren en heden met de prae-

adviezen tot grondslag, stipt de principieele

punten aan waaromtrent eenstemmigheid

bestaat.

In de eerste plaats de wenschelijkheid,

ja noodzakelijkheid van het oprichten eener

inrichting voor hooger onderwijs in de

Oostersche letteren en wijsbegeerte.

In de tweede plaats de opvatting, dat bij

die inrichting het accent moet vallen op de

studie van het levende heden. Dr. Drewes,

Mr. Hadi, Pastoor Van Rijckevorsel en de

heer Soejana hebben alien, zij het op ver-

schillendewijzen, in hun prae-adviezen, stel-

lingen en toelichtingen die opvatting uitge-

sproken. Bij het debat spraken ook de heer

Van Mook, Soewardi Soerianingrat, en an-

deren van de ,,levende talen”. Ir. Karsten

vestigde meer de aandacht op de verwezen-

lijking van de hoogere geestelijke waarden

in het onderwijs. Het desideratum van de

studie der levende talen is voorts naar voren

geschoven op grond van het beginsel, dat

zeer zeker het literair hooger onderwijs zich

ten doel moet stellen vorming voor maat-

schappelijke betrekkingen, maar toch voor-

al ook het vormen van een geestelijk cul-

tureel centrum, een centrum van bestu-

deering der cultureele ontwikkeling van

deze landen.

Ten aanzien van de organisatie, heeft de

door Dr. Drewes naar voren gebrachte

wenschelij kheidvan het aanbrengen van uni-

versitair verband geen bestrijding ontmoet.

Alleen omtrent de te doceeren vakken

is geen eenstemmigheid verkregen; maar
dit is een kwestie van uitvoering, niet van
beginsel.

Spreker stelt daarom de volgende con-

clusie aan het congres voor:

,,Het congres van het Java-Instituut,

vergaderend te Soerakarta op 28 en 29

December 1929;

gehoord de gedachtenwisselingen over

de vragen:

1 . of thans in Indie de gelegenheid moet
worden geschapen tot academisch onder-

wijs in Oostersche letteren en wijsbegeerte;

2. of dit hooger onderwijs geschieden

moet aan een zelfstandige faculteit of an-

derszins;

3. op welk ideeel en welk practisch doel

het onderwijs dient te worden geacht; en

4. welke vakken het onderwijs met het

oog daarop in de eerste plaats dient te om-
vatten;

spreekt als zijn oordeel uit:

1. dat een Oostersch-literaire faculteit

hier te lande noodzakelijk is als centrum
van de beoefening van Indische cultuurwe-

tenschappen en ter stimuleering van de

ontwikkeling van de Inheemsche cultuur;

2. dat het wenschelijk is, dat die facul-

teit met de reeds bestaande faculteiten te

Batavia in universitair verband wordt ver-

eenigd;
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3- dat de studie aan die faculteit niet

aileen gericht moet worden op het verleden,

maar ook en vooral op het levende heden,

zoowel voor de practische vorming tot het

bekleeden van allerlei maatschappelijke be-

trekkingen als voor het ideeele doel van
geestelijke en cultureele ontwikkeling;

4. dat de keuze der vakken met het oog
hierop dient te worden vastgesteld.”

Deze conclusie wordt met algemeene

stemmen en onder applaus aangenomen.

De VooRZiTTER spreekt thans een woord
van dank uit aan prae-adviseurs en debaters.

Dank zij hun samenwerking kan het con-

gres stellig als geslaagd worden aange-

merkt.

Namens het bestuur van het Java-Insti-

tuut betuigt spreker specialen dank aan den

heer Soewardi Soerianingrat voor de waar-

schuwing aan het slot van zijn opmerkingen

van gisteren. Waar het Java-Instituut er

juist naar streeft zich met de ziel van het

volk te bemoeien, kan spreker aan die waar-

schuwing geen andere beteekenis hechten

dan deze, dat het Java-Instituut in dit op-

zicht tekortgeschoten is. Het bestuur van

het Java-Instituut is zich bewust van te-

kortkomingen, het is intusschen erkente-

lijk voor de goede bedoeling, die bij het

wijzen daarop voorzat en verzoekt den heer

Soewardi Soerianingrat orrt medewerking,

teneinde het streven van het Java-Instituut

ook op dit punt zooveel mogelijk aan zijn

doel te doen beantwoorden. (Applaus!)

Ook aan de op het congres aanwezige

toehoorders betuigt spreker zijn dank en

wel in het bijzonder aan den Gouverneur
van Soerakarta, die alle feestelijkheden

en alle zittingen van het congres heeft

bijgewoond, naar sprekers overtuiging niet

aileen omdat de Gouverneur den Gouver-
neur-Generaal vertegenwoordigde, maar
ook uit persoonlijke gevoelens tegenover

het Java-Instituut.

Een bijzonder woord van dank richt

spreker ook tot den Pakoe Alam, die uit

Jogja is overgekomen om dit congres van

het begin tot het einde bij te wonen.

Tenslotte alien bij het congres betrok-

kenen nogmaals dank betuigend voor hun
medewerking, toewijding en aandacht,

sluit spreker dit vijfde congres van het

Java-Instituut (12.40 uur n.m.).
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De hierbij aangeboden ,,Nota inzake de oprichting en de organisatie van een Facul-

teit der Letteren in Nederlandsch-Indie, met kostenraming” berust op besprekingen van

ondergeteekende met de heeren Dr. F. D. K. Bosch, Proj. Raden Ario Dr. H. Djaja-

diningrat, Dr. G. W/. J. Drewes, en Proj. Mr. J. van Kan.

Deze publicatie geschiedt ten einde openbare gedachtenwisseling uit te lokken.

De tvde Directeur van Onderwijs en Eeredienst,

B. SCHRIEKE.

Weltevreden, 28 Maart 1930.



§ I. VOORGESCHIEDENIS.

Indische Universi-

teitsvereemging.

Van Deventer's

inzichten omtrent

H. O. in Indie.

Omzetting der he-

staande vakscholen

tot mstellingen

vour H. O.

Zooals de gedachte, dat Nederlandsch-Indie eigen instellingen

van hooger onderwijs behoort te bezitten, van betrekkelijk jongen da-

tum is, zoo is ook bet streven naar een Indische faculteit der letteren

eerst sedert een tiental jaren opgekomen.
De beweging ten gunste van hooger onderwijs in Nederlandsch-

Indie kan geacht worden een aanvang te nemen met de oprichting der

,,Indische Universiteitsvereeniging” in 1910, die zich blijkens hare

statuten als eerste doel stelde ,,het bevorderen, stichten en instand-

houden van inrichtingen voor hooger en daarbij aansluitend onder-
wijs”. Algemeene instemming vond het streven der vereeniging geens-

zins; men achtte den tijd voor hoogeronderwijsinstellingen nog niet

gekomen. Van Deventer vertolkte in hetzelfde jaar 1910 deze gevoe-

lens in een Gidsartikei als volgt:

,,Voor het verkrijgen van die ontwikkeling (d. w. z. hooger

,,onderwijs) biedt Nederlandsch-Indie het opkomend geslacht nog
,,geen gelegenheid aan. Het kan die gelegenheid niet aanbieden,

,omdat de omgeving die daarvoor een vereischte zijn zou, ontbreekt

,,en niet kunstmatig in het aanzijn kan worden geroepen. Een omgeving,

,,gevormd door wetenschappelijk ontwikkelden, voor het meerendeel
,,kinderen van het land, die het hooger onderwijs door eigen ervaring

,,liefhebben en hun liefde overplanten op volgende geslachten.

,,Voor Nederlandsch-Indie is, zoolang het zelf die omgeving
,,niet verschaffen kan, Nederland het land der wetenschap.”

In een opzicht bestond echter overeenstemming tusschen de aan-

hangers der Indische Universiteitsvereeniging en hen, die haar streven

praematuur achtten. Moest het tot invoering van hooger onderwijs

komen, dan zou die naar het oordeel van beide partijen bestaan in een

omzetting der reeds bestaande vakscholen. De Universiteitsvereeni-

ging zette in een tweetal ,,bulletins” uiteen, dat het geenszins hare

bedoeling was ,,op een gegeven oogenblik eene Leidsche universiteit

,,te Batavia uit den grond (te) stampen” en verklaarde, voorshands

geen ander doel na te streven dan te voorzien in de practische behoeften

van het eigen land, waartoe de bestaande vakscholen het aangewezen

uitgangspunt waren. Zijnerzijds verklaarde Van Deventer te aange-

haalder plaatse:

,,Is na verloop van tijd, aan de indische maatschappij een

,,aantal hoog ontwikkelde elementen toegevoegd, die onderling een

,,geestelijke gemeenschap vormen, waarvan de invloed zich in de

,,samenleving doet bemerken, dan, maar ook dan eerst, kan het

,,oogenblik aanbreken om in Indie zelf den standaard van het hooger

,,onderwijs te planten. De artsen-, rechts-, landbouw- en technische

,,scholen zullen in dat geval als aangewezen zijn om, op een hooger

,,peil gebracht, te worden vereenigd tot een groep, waarmede afdeeling

1) De Gids, 1910, I, p. 526 vlg.; herdrukt in: Leven en arbeid van Mr. C. Th. van

Deventer, II, (1916), p. 279 vlg.

2) Een omschrijving van den inhoud in „Neerlandia” 1912, p. 202. In geen der bibhotheken

is een exemplaar der bulletins aanwezig.
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Standpunt van

commissie Woltjer-

Fock (igrO).

Cewtjzigd aspect

van htt H. O.-

vraagstdk sedert

den avreldoorlog.

Technische

ho-tgeschool.

,,B- van het gymnasium Willem III zich ook kan oplossen en aan welke,

,,zoo noodig, nog andere faculteiten worden toegevoegd. Zoo zal men
,,dan een echte, historisch gegroeide Nederlandsch-Indische Universiteit

,,hebben verkregen.”

Het bier door Van Deventer ingenomen standpunt bleef gedurende

de eerste jaren dat van de groote meerderheid dergenen, die zich met
onderwijsvraagstukken bezig hielden.

De commissie van advies inzake aanpassend middelbaar (voorbe-

reidend hooger) onderwijs in Nederlandsch-Indie, waarvan Prof. Dr.

J. Woltjer voorzitter (later afgetreden) en Mr. D. Fock ondervoorzitter

was, schreef in haar in 1916 aan de Ministers van Binnenlandsche

Zaken en van Kolonien uitgebracht rapport het volgende nopens het

hooger onderwijs :

,,Rekening moest daarbij gehouden worden met de omstandigheid,

,,dat die hoogere studie zelve, zooals de toestand nu is en nog geruimen
,,tijd zal blijven, niet in Indie kan plaats hebben. Voor de stichting en
,,instandhouding van eene universiteit in den waren zin des woords
,,is voor alles noodig, dat in het land zelf kan worden beschikt over

,,,,een reservoir van geestelijke krachten”; die onmisbare ondergrond
,,ontbreekt voorshands in Indie en zal eerst langzamerhand kunnen
,,ontstaan, wanneer een voldoend aantal, uit de bevolking zelve

,,voortgekomen, wetenschappelijke mannen zal zijn opgestaan, waaruit

,,de wetenschappelijke stof eener Nederlandsch-Indische hoogeschool

,,kan worden gevormd.”
Het standpunt, dat de commissie hier innam en dat door het

opperbestuur werd gedeeld, was echter wegens de bijzondere verhou-

dingen, die de wereldoorlog schiep, tot spoedig verouderen gedoemd.
Terwijl vooral van de zijde van het particuliere bedrijfsleven de vraag

naar technisch geschoolde krachten steeds toenam, maakten de oor-

logsomstandigheden uitzending van Delftsche ingenieurs naar Ned.-

Indie vrijwel onmogelijk en verhinderden zij de abiturienten der

Indische Hoogere burgerscholen, in Nederland de technische hooge-

school te gaan bezoeken.

Niet zonder aandrang van Indie uit werd nu in Nederland door

ondernemerskringen opgericht een ,,Koninklijk instituut voor hooger

technisch onderwijs in Nederlandsch-Indie”, dat weldra de noodige

fondsen had bijeengebracht om te geraken tot een te Bandoeng te ves-

tigen technische hoogeschool, die voorloopig alleen civiel-ingenieurs

zou kweeken. Zoo kon de Gouverneur-Generaal bij de installatie van
de Technisch-onderwijscommissie op 12 Maart 1918 zich reeds als

volgt uitspreken;

,,In tegenstelling met de opdracht barer voorgangster zal Uwe
,,commissie dus uitgaan van de stelling, dat hooger technisch onderwijs

,,hier te lande noodzakelijk is.” ^): Toen de Technische hoogeschool

in 1920 werd geopend, was het vraagstuk der mogelijkheid van hooger

onderwijs in Indie derhalve door den drang der tijdsomstandigheden

opgelost.
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Standpunt van de
Regeermg sedert

igi8.

Rechts- en

geneeskund’ge

hoogeschool.

De Oostersch-

letterkundige

A. M. S.

In de principieele zienswijzen ten aanzien van het hooger onder-
wijs was echter tevens verandering gekomen. De Regeering verklaarde

bij monde van den Directeur van Onderwijs op 22 Juni 1918 in den
Volksraad:

,,De Regeering stelt zich niet op het door sommigen ingenomen
,,standpunt dat deze gewesten, met het oog op het algemeen peil

,,hunner ontwikkeling, nog niet rijp zijn voor hooger onderwijs.” Het
vertrouwen werd veeleer door de Regeering gekoesterd, ,,dat zulke

,,instellingen, in een verhouding van wisselwerking tot het algemeene
..intellectueele leven in Indie, het peil van dat leven en daardoor 00k
,,haar eigen peil vanzelf zullen opvoeren.” Het tempo, waarin instel-

lingen van hooger onderwijs zouden kunnen worden gesticht, zou
slechts afhankelijk zijn van de mate, waarin de H. B. S. en de A. M. S.

alumni zouden afleveren.

Geheel in overeenstemming met de geciteerde beschouwing,
die vervolgens nog verschillende malen door de Regeering in den Volks-
raad werd onderstreept ®), werd in 1924, toen de westersch-klassieke

afdeeling van de A. M. S. te Bandoeng leerlingen was begonnen af

te leveren, de Rechtshoogeschool geopend en kwam in 1927 de omzet-
ting van de Stovia in een geneeskundige hoogeschool tot stand.

Van een op te richten faculteit der letteren was in den aanvang
van de beweging ten gunste van hooger onderwijs niet of nauwelijks

sprake. In zijn reeds geciteerde volksraadrede van 21 Juni 1918 deed
de Directeur van Onderwijs slechts terloops de volgende uitspraak:

,,Naast een juridische en een medische en eenige technische

,,faculteiten, zal (dan) wellicht 00k voor een orientalistische faculteit

,,plaats bestaan,” en in een aan den Volksraad gerichte nota door het

lid van dit college Van Hinloopen Labberton van 1920 werd dan 00k
geconstateerd, dat van de ,,zoo voor de hand liggende Oostersche

faculteit nauwelijks wordt gerept” ^).

Intusschen was op onderwijsgebied een strooming ontstaan, die

weldra in een Oostersch-literaire faculteit zou uitmonden. De reeds

vermelde commissie inzake aanpassend middelbaar onderwijs be-

pleitte in haar rapport als driejarige bovenbouw op de Mulo-school
naast een wiskundige en een Westersch-klassieke 00k een afdeeling

van voorbereidend hooger onderwijs, die de ,,Indische humaniora”
ten grondslag zou hebben. Zij stelde zich voor ,,eene literair-historische

vorming in Indische richting door degelijk-ontwikkelend onderwijs

in vakken, behoorende tot het gebied der Indische taal-, oudheid-,

land- en volkenkunde” ®). De Regeering stemde met deze gedachte in

en bracht reeds in 1920 een memoriepost tot dat doel op de begrooting;

mede tengevolge van gemis aan bevoegde leerkrachten werd evenwel

eerst in 1926 de Oostersch-letterkundige afdeeling der A. M. S. te

Soerakarta geopend.

5) Hand. 1918 (le gew. zitting) p. 262.

6) Vgl. o.a. Mem. v. Antw. ze gew. zitting 1918/19, p. 26; Mem. v. Antw. le gew.
zitting 1921, aid. V. p. 5; Hand. 1927/28, p. 725.

7) Gedr. St. le gew. zitting 1920, Ond. i afd. V, stuk 7 biz. 17

8) Rapport, p. 31.
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Plan van Prof.

Krom voor een

oostersch-letter-

kundige faculteit.

Urgentievolgorde

der faculteiten.

De faculteit der

letteren op het

boloniaal onder-

wijscongres 1924.

De beweging ten gunste van hooger onderwijs in Nederlandsch-

Indie had slechts die ten gunste van onderwijs in de Indische huma-
niora te ontmoeten, of de gedachte eener Oostersch gerichte faculteit

der letteren was geboren.

De eerste, die deze gedachte meer in den breede uitwerkte, was
Dr. N. J. Krom, oud-chef van den oudheidkundigen dienst in Ned.-
Indie, later hoogleeraar te Leiden. In een praeadvies over ,,De letter-

,,kundige vakken aan de Indische universiteit” uitgebracht voor het

in 1919 te ’s-Gravenhage gehouden koloniaal onderwijscongres

betoogde hij, dat bij het hooger onderwijs in Indie niet de Romeinsch-
Hollandsche cultuur, maar de Hindoe-Javaansche den grondslag

moest vormen. ,,De letterkundige faculteit zal die vakken hebben te

,,onderwijzen, welke eenerzijds een inzicht geven in de oude Indische

,,cultuur, anderzijds den tegenwoordigen archipel en zijn bewoners
,,doen kennen en historisch doen begrijpen.” Deze opvatting

heeft noch ten congresse noch daarna bestrijding ontmoet. Als van-

zelfsprekend werd aangenomen, dat een faculteit der letteren zich

hier te lande in de eerste plaats op de inheemsche cultuurverschijn-

selen in hunne historische wording zou hebben te richten. Verschil

van meaning bestond slechts ten aanzien van de vraag, of de aldus

opgevatte letterkundige faculteit voor de andere moest worden opge-

richt.

Zooals uit het voorafgaande reeds bleek, huldigde de Regeering

de opvatting, dat met de eventueele omzetting der bestaande vakscho-

len, d. w. z. met de stichting van een juridische en een medische fa-

culteit, moest worden begonnen; deze opvatting is dan ook tot prac-

tische uitvoering gekomen. Echter heerschte in de kringen van het

koloniaal onderwijscongres in Nederland de zienswijze, dat de facul-

teit der letteren het uitgangspunt behoorde te vormen van het hooger

onderwijs in Nederlandsch-Indie. De door het congres van 1919 inge-

stelde commissie van advies voor de inrichting der Indische universi-

teit, van welke commissie de hoogleeraar Krom rapporteur was “),

verklaarde met stelligheid dat ,,naar de opvatting dergenen voor wie

,,zij bestemd is, de beteekenis der Indische universiteit in hoofdzaak

,,in haar rol als cultuurcentrum gelegen was” en ,,dat dientengevolge

,,noodzakelijkerwijze de faculteit der op die cultuur betrekking hebbende

,,wetenschappen het centrum, kern of culminatiepunt, der geheele

,,instelling worden zal,” terwijl bovendien een letterkundige faculteit

de leerkrachten zou vormen, die voorbereidend hooger onderwijs

konden geven en dus de beste vertegenwoordigers van Indie’s bevol-

king rijp zouden maken voor universitair onderricht.

Op het in 1924 gehouden koloniaal onderwijscongres te ’s-Gra-

venhage, dat geheel aan het hooger onderwijs was gewijd, kwamen
een viertal prae-adviezen betreffende de faculteit der letteren in be-

spreking, nl. van de heeren Dr. N. Adriani, Prof. Dr. N. J. Krom, pater

9)

Gedrukte praeadviezen, p. 79 vlg.

10) p. 83.

11) Leden waren bij de indiening van haar verslag; Prof. Dr. H. Bavinck, Prof. Mr.
G. W. j. Bruins, Prof. Dr. G. A- J. Hazeu, Prof. Dr. Ph. Kohnstamm, Prof. Dr. N. J. Krom,
Dr. Luraentut, Dr. Tehupeiory, Dr. C. J. Vinkesteyn en Prof. Mr. C. van Vollenhoven.

76



Herleefde belang-

steUing voor eigen

historie en cul-

tuuT in Indie.

F. G. J. M. van Lith en R. Ng. Poerbatjaraka; daarnaast hadden de

hoogleeraren Vogel, Krom, Groenewegen en Clay nota’s ingediend

betreffende het onderwijs in het Sanskrit, het Grieksch en de gods-

dienstwetenschap. Tusschen de prae-adviseurs onderling en tusschen

deze en de verschillende debaters bleek overeenstemming te bestaan

op twee punten: dat de letterkunde faculteit ,,indocentrisch” behoorde
te wezen en dat zij zoo spoedig mogelijk moest tot stand komen. Meer
nog; zoozeer was men ervan overtuigd, dat het letterkundig hooger
onderwijs in Ned. -Indie de grondslag van het geheele universitaire

onderricht behoorde te worden, dat de juist in die dagen ingekomen
berichten betreffende de voorgenomen stichting eener Rechtshooge-

school met teleurstelling werden vernomen. De bijeenkomst werd
door den voorzitter. Prof. Dr. G. A. J. Hazeu in een toon van mineur
gesloten. In zijn eindrede zeide hij daaromtrent: ,,Dat die berichten

,,niet in alle opzichten tot opgewektheid stemden, is begrijpelijk, en
,,dat wel om meer dan een reden. De hoofdreden, de meest diepgaande,

,,ligt natuurlijk in hetgeen zooeven door Prof. Krom in het licht is

,,gesteld en ongetwijfeld door zeer velen onzer werd beaamd. Juist

,,hij is het geweest, die weinige jaren geleden in zijn bekend prae-

,,advies vorm heeft gegeven aan de in velen sluimerende voorstelling

,,omtrent de groote beteekenis van het ..Cultuurwetenschappelijk

,,centrum,” dat eene op Indische behoeften gebaseerde universiteit

,,in Indie zal moeten en kunnen worden ,,De uit de recente In-

,,dische berichten getrokken conclusie nu, dat van de stichting van
,,zulk een ,,Indonesisch cultuurcentrum” voorloopig geen sprake is,

,,moest bij alien, die Prof. Krom’s denkbeelden ten dezen deelen,

,,wel teleurstelling wekken. In de tweede plaats komt daarbij, en dat

,,geldt natuurlijk vooral voor de hier aanwezige Indonesiers, het

,,teleurstellende vooruitzicht, dat zij aan de geprojecteerde Rechts-

,,hoogeschool voorloopig slechts in zeer beperkte, in alien gevalle

,,te geringe mate, hooger onderwijs zullen kunnen genieten in die

,,vakken, waarin zij als Indonesiers in het bijzonder belangstellen,

,,en die voor geheel Indie om de bekende redenen van groot cultureel

,,en tevens van praktisch belang zijn

,,Om al de genoemde redenen mag ik van deze plaats namens
,,zeer velen in deze vergadering wel den wensch uitspreken, dat wat op
,,het oogenblik in de richting der Hoogeschool nog schijnt te blijven

,,ontbreken, toch binnen niet langen tijd zal mogen worden aange-

,,vuld”

In Indie zelf werd de oprichting der Rechtshoogeschool, getuige

de gedachtenwisseling in den Volksraad, algemeen met ingenomen-
heid begroet. De drang onder deinheemsche bevolking naar Westersch
onderwijs in al zijn geledingen was te groot, dan dat men de oprich-

ting der hoogeschool zou wenschen te vertragen ten faveure eener

letterkundige faculteit. Echter deed de onmiskenbaar stijgende belang-

stelling voor eigen historie en cultuur, waarvan o. a. de oprichting van
het Java-instituut met zijne tijdschriften en congressen getuigenis

12) Stenografisch verslag, p. 201/2.
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aflegden, ook in deze kringen den wensch rijpen, dat de Indische

universiteit een brandpunt van inheemsche beschaving mocht worden
en dat derhalve een indocentrisch gerichte faculteit der letteren niet

zou mogen ontbreken. De Volksraad zette ter gelegenheid van de be-

handeling der Hooger-onderwijsordonnantie in 1924 reeds een prin-

cipieelen stap in deze richting, door met algemeene stemmen eene motie-
Schmutzer aan te nemen, welker eerste zinsnede de overweging behelsde

,,dat de hoogste roeping van de Indische universiteit, waarvoor in de
,,Hooger-onderwijs-ordonnantie de eerste grondslagen worden gelegd,

,,deze is, uit te groeien tot een haard van Indische cultuur” Hoe-
wel in deze motie, die met het oog op den bestuursvorm der toekom-
stige hoogescholen was ingediend, niet met zooveel woorden van eene
faculteit der letteren werd gesproken, lag deze er toch in opgesloten.

Immers een universiteit zou bezwaarlijk centrum van Indische cultuur

kunnen zijn zonder een faculteit, die de studie van de Indische ge-

schiedenis, volken-, taal- en letterkunde omvat.
Sindsdien kwam meer dan eens in den Volksraad de wensch naar

voren, dat binnen afzienbaren tijd de bedoelde faculteit tot stand zou
komen In overeenstemming met het door Haar sinds 1918 inge-

nomen standpunt, dat het tempo van uitbreiding van het hooger onder-
wijs afhankelijk was van de productie der scholen voor voorbereidend
hooger en middelbaar onderwijs, verklaarde de Regeering te dien aan-

zien, dat van een faculteit der letteren geen sprake kon zijn, zoolang
de oostersch-letterkundige afdeeling der A. M. S. te Solo nog geen
leerlingen had afgeleverd Toen dan ook de school te Solo hare

volgroeiing begon te naderen — in 1929 had het eerste eindexamen
plaats — verklaarden ,,verschillende leden” zich in het afdeelings-

verslag der onderwijsbegrooting voor 1929 teleurgesteld, dat van voor-

bereidende maatregelen tot letterkundig hooger onderwijs nog niets

was gebleken. Volgens deze leden pleitten politieke, maatschappelijke

en cultureele elementen voor de oprichting De toezegging der
Regeering, dat zij de zaak in overweging had genomen, werd door
de voorstanders niet voldoende geacht.

Eene motie-Soejono werd ingediend van den volgenden inhoud:
,,De Volksraad spreekt de hoop uit, dat de Regeering tot

,,voorbereiding eener oostersch-letterkundige faculteit zal besluiten”

Bij de beraadslagingen over deze motie kwamen niet alleen voor-
standers aan het woord. Van meer dan eene zijde werd de vrees uitge-

sproken, dat voor het niet geringe aantal studenten, hetwelk zich onge-
twijfeld zou aanmelden, voldoende emplooi in de maatschappij zou
ontbreken. Een nadere ontleding van deze bezwaren zal in een volgende
paragraaf plaats vinden. Volstaan kan hier worden met de opmerking,
dat de motie met 31 tegen 14 stemmen werd aangenomen

13) Eveneens onder de Chineesche intellectueelea. Zie het artikel van Sim Kai Ay in
Indische Gids 1919, II, p. 1085 vig.

14) Eerste gewone zitting 1924, ond. 4, stuk 13; Hand. p. 1115.

15) Hand. 1927.8, p. 711

16) Mem. V Antw. begroofmg 1928, atd- V, p. 3; Hand. 1927/8, p. 725.
17) Aid. verslag 1928 '9 (aid. V, stuk 9), p. 5

18) Zittingsjaar 1928 '9, ond. 1
,

aid. V, stuk i8.

19) Hand. igzS/g, p. 1124 vlg.
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Een jaar later bleek de Regeering haar standpunt in concrete te

hebben bepaald. Bij de opening van de Volksraadszitting 1929/30
verklaarde Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal dat de Regeering,

,,doordrongen van de wenschelijkheid van uitbreiding van het hooger
,,onderwijs met een literaire faculteit” die niet alleen taalkundige

werkkrachten zou vormen maar 00k centraal orgaan zou zijn van het

taal- en volkenkundig onderzoek in den archipel, opdracht had gegeven
,,tot het samenstellen van een ontwerp voor de organisatie en inrichting

,,dezer faculteit” ^°). Naar aanleiding van eenige opmerkingen in het

Afdeelingsverslag behelsde de Memorie van Antwoord de mededee-
ling dat het in de bedoeling lag dit schema t.z.t. te publiceeren ten-

einde publieke gedachtenwisseling uit te lokken. In de mededeelingen
van Algemeen Belang (1929) had de Regeering al verklaard, dat ,,zonder

,,een literaire faculteit het Hooger Onderwijs niet compleet kon zijn.

,,Bij de overweging van dit vraagstuk zullen niet alleen de kosten en de
,,plaatsingsmogelijkheid van literair gevormden den doorslag mogen
,,geven; van niet minder belang is het daarbij 00k te letten op de bij-

,,zondere beteekenis van deze faculteit als centraal orgaan van metho-
,,dische studie en systematisch-wetenschappelijk onderzoek op het

,,nog te weinig bekende terrein van de taal-, oudheid- en volkenkunde
,,van den Archipel”

De thans volgende paragrafen hebben bovenbedoeld schetsplan

tot inhoud.

§ 2. DOEL DER FACULTEIT.

Het is wenschelijk, aan het plan tot organisatie en inrichting een

uiteenzetting te laten voorafgaan nopens bedoeling en karakter der

faculteit, waaraan de concrete uitvoering van het studieplan kan worden
getoetst.

Zooals reeds vermeld, is het doel der faculteit tweeledig: organisa-

tie en bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en opleiding

van werkkrachten op het terrein, dat zij bestrijkt.

Op het gebied der cultuurwetenschappen liggen de objecten, die

om systematisch onderzoek vragen, voor het grijpen. De kennis van
de talen en dialecten in den archipel, niet alleen in de buitengewesten

maar ook op Java, is nog uiterst onvolledig en fragmentarisch; verschil-

lende onderzoekingen zijn door gebrek aan geschoolde werkers onvol-

tooid gebleven ‘^^). Het behoeft geen betoog van hoe veel practisch

belang, ook in verband met de Bestuurshervorming een verdiept in-

zicht in deze materie is. Tot dusverre is echter dit onderzoek, tenge-

volge van het ontbreken van een daarvoor geeigenden organisatievorm,

nog nimmer systematisch ter hand genomen. Het tot dusver bereikte

20) Hand. 1929/30, p. 5.

20a) Mededeelingen van Algemeen Belang (1929) p. 87.

21) Vgl. het door den heer Djajadiningrat in den Volksraad opgemerkte (Hand.

1928/29, p. 1130).
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is dan ook meer incidenteel totstand gekomen. De thans los van elkaar

werkende over den Archipel verspreide onderzoekers moeten in een
verband worden gebracht. Hunne werkzaamheden dienen naar een
plan te worden geregeld, dat mede naar gelang van de urgentie van de
verschillende vraagstukken, die behandeling vereischen, en den stand

van de reeds verrichte vooronderzoekingen kan worden vastgesteld.

Er is behoefte aan leiding, systematiek en ordening. De nieuwe facul-

teit zal, zooals in § 4 nader zal worden uiteengezet, zulk een organisa-

tie van het taalonderzoek moeten scheppen
Naast de studie van de levende taal zal die van de letterkunde een

plaats krijgen; veel handschriftenmateriaal wacht op deskundige be-

werking. De studie der volkenkunde, die thans bij de Rechtshoogeschool
is ondergebracht, zal eerst tot vollen wasdom kunnen komen wanneer
zij wordt ondergebracht in eene faculteit, waar zij niet slechts tot de
propaedeutische hulpwetenschappen behoort. Beoefening der Ara-
bistiek, zoo belangrijk voor het geestesleven dezer gewesten, zal zich

hierbij aansluiten. Tenslotte zal ook de studie der koloniale geschie-

denis, die vrijwel geheel is verwaarloosd, in de nieuwe faculteit haar

plaats vinden, waar zij in nauw contact zal zijn met de inheemsche
taal- en letterkunde en met de ethnologie.

Voor de hier genoemde vakken—het zijn slechts de voornaamste

—

zijn thans leerstoelen te Leiden aanwezig. Zonder de beteekenis van
deze laatste te onderschatten kan men zeggen, dat de in Indie op te

richten leerstoelen in een opzicht beter aan hun doel zullen beant-

woorden. In Indie nl. zal het studiemateriaal zelf, dat in Leiden grooten-

deels ontbreekt, aanwezig zijn: de levende taal, het volk, het hand-
schrift, het monument. Het zal, ook op den langen duur, geenszins

vereischt zijn dat alle takken van wetenschap aan de Indische univer-

siteit zijn vertegenwoordigd; doch de specifiek Indische vakken zullen

er in geen geval mogen ontbreken. De aanwezigheid van een aantal

taalambtenaren maakt het echter overbodig voor alle vakken, die niet

tot de kernwetenschappen behooren, aparte leerstoelen in te stellen.

Uit het vorenstaande blijkt reeds dat de stichting eener faculteit

der letteren, die het taalkundig, oudheidkundig, volkenkundig en his-

torisch onderzoek in een grooter verband te samenbrengt, niet alleen

uit een wetenschappelijk en organisatorisch oogpunt tot een eisch

des tijds maakt, doch dat hier ook van een practische behoefte moet
gesproken worden. Boven werd reeds gewezen op haar beteekenis

in verband met de Bestuurshervorming. Doch ook voor de dagelijksche

bestuursvoering is ze van gewicht. Immers, de studie der Inlandsche

talen heeft niet slechts belang uit een oogpunt van theoretische lin-

guistiek, doch zal, vooral wanneer zij b. v. tot de samenstelling van
bruikbare woordenboeken of de vaststelling van taalgrenzen leidt,

den bestuursambtenaar nuttige diensten bewijzen. Nauwelijks behoeft

te worden betoogd, van hoeveel waarde kennis van de historische wor-

2ia) Zie ook het Verslag van de Commissie van advies nopens de organisatie van het
taalkundig onderzoek in Nederlandsch-Indie, ingesteld door de Afdeeling voor Taal-, Land- en
Volkenkunde van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in

haar zitting van November 1926, afgedrukt in het Tijdschr. Bat. Gen. 1929 Afl. i— 2, p. 196
V. V., vgl. p. 171 V.
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ding der koloniale verhoudingen is voor de juiste waardeering daarvan.

De studie van volkenkunde en sociologie zal in de structuur en de be-

hoeften der autochthone bevolking bet diepere inzicht verschaffen,

dat voor een juist bestuursbeleid onontbeerlijk is. De resultaten, die

de faculteit oplevert, mogen dan ook niet worden afgemeten aan het

aantal studenten, dat zij opleidt. Door bemiddeling van de middelbare

scholen dringen die resultaten tot breedere kringen der bevolking door,

terwijl de hoogleeraren, indien zij bun taak verstaan, ook buiten de

universiteit in woord en gescbrift de vrucbten van bun onderzoek be-

kend zullen maken.
De maatscbappelijke functies, waarvoor de faculteit de opleiding

zal geven, zijn van uiteenloopenden aard. Vooreerst zijn te noemen de

leerkracbten voor de Inlandscbe talen aan de A. M. S., de Osvia ’s, de

Holl. Inlandscbe kweekscbolen en de Inlandscbe normaalscbolen. Hoe-
wel bet niet noodzakelijk is, dat deze leerkracbten in de toekomst alle

een universitaire bevoegdbeid in eigenlijken zin bezitten, is bet wel

gewenscbt, dat zij een middelbare opleiding bebben genoten, welke,

zooals in § 4 nader zal worden ontwikkeld, aan de faculteit der letteren

zal worden verbonden. Momenteel zijn de genoemde leerkracbten

voor een belangrijk deel niet in bet bezit van een volledige onderwijs-

bevoegdbeid de 2^-jarige opleiding aan bet instituut-Kats, die

trouwens als tijdelijke voorziening is ingesteld, geeft, zooals bekend,

die bevoegdbeid niet, kon die bevoegdbeid ook niet geven. De Regee-

ring tocb beeft menigmaal bij monde van Haren gemacbtigde in den

Volksraad betoogd, dat daarvan eerst sprake zou kunnen zijn als de

studie voor zulk een middelbare acte aan eene literaire faculteit, waar

men daarvoor uiteraard volledig geequipeerd is, kan worden verbonden.

Komt de faculteit der Letteren tot stand, dan kan biermede aanstonds

een aanvang worden gemaabt. Het belang daarvan kan niet licbt worden
overscbat. Er is zoovaak reeds aangedrongen op verbetering van bet

onderwijs in de landstaal. Het beboeft geen betoog, dat pogingen daar-

toe eerst effect zullen kunnen sorteeren, indien men de bescbikking

beeft over bevoegde docenten, die op bun beurt de leerkracbten weder

opleiden, die bet onderricbt in de landstaal in de lagere geledingen

van ons onderwijsstelsel op een booger niveau moeten brengen.

Het aantal vacatures, dat jaarlijks te vervullen zal zijn te beginnen

met bet tijdstip, waarop de nieuwe faculteit bare eerste abiturienten

aflevert, is bezwaarlijk met nauwkeurigbeid aan te geven. Ruw genomen
kan bet totale aantal functionarissen, dat noodig zal zijn— aannemen-

de dat geen der vermelde scbooltypen een uitbreiding van beteekenis

ondergaat — op 50 worden gesteld.

De abiturienten van de faculteit der letteren zullen voorts o. m.

geplaatst kunnen worden aan bet kantoor voor Inlandscbe Zaken, den

oudbeidkundigen dienst en bet bureau voor de Volkslectuur. Het

aantal der jaarlijks op de eerste twee kantoren bescbikbare plaatsen

moge gering zijn, in de toekomst zal ongetwijfeld de beboefte aan

wetenscbappelijke voorlicbting bij deze bureau’s wassen. De Volks-

2ib) Vgl. Handelingen 1929—1930 p. 104S noot.
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lectuur voelt zich op pijnlijke wijze in haar groei belemmerd door een

nijpend tekort aan opgeleide krachten. Zulks geldt in sterkere mate
voor de departementen van algemeen bestuur, de provinciale besturen

en andere gouvernementskantoren; hier zal in stijgende mate vraag

zijn naar wetenschappelijke ambtenaren, die grondige kennis bezitten

van talen en volken van den archipel en die met encyclopaedische

werkzaamheden kunnen worden belast. Aan verzoeken van Geweste-

lijke bestuurshoofden tot ter beschikkingstelling van de hier bedoelde

ambtenaren kan thans niet worden voldaan. Ook het Onderwijsde-

partement mist noode technisch-deskundige voorlichting. Van de be-

hoefte van de A. M. S. te Solo aan academisch gevormden is het over-

bodig te gewagen. Er behoeft niet aan te worden getwijfeld dat, als

de werkkrachten eenmaal beschikbaar zijn, met het aanbod de vraag

zal stijgen. Daarom is het geven van cijfers, wat deze categorien be-

treft, niet mogelijk.

In hoeverre voor de alumni der nieuwe faculteit plaatsingsmo-

gelijkheid in het particuliere bedrijf zal bestaan—te denken ware o.a.

aan de journalistiek— valt kwalijk uit te maken. Ook de destijds door

Prof. Vogel geopperde mogelijkheid ,,dat er ook menschen zullen

,,zijn die, uitsluitend door studiedrang gedreven, zich willen bekwamen
,,in die Oostersch-litteraire studie , personen, wien het niet in

,,de eerste plaats te doen is om een betrekking te bekleeden, maar die

,,door hun studie later in staat zullen zijn, om op te treden als de

,,geestelijke leiders, als de cultuurdragers van hun volk”, leent zich

niet tot preciseering; uitgesloten is zij echter niet.

Het vorenstaande had steeds betrekking op de studeerenden in

de Letteren, die na hun candidaatsexamen een keuze kunnen doen

tusschen de linguistische, de ethnologische en de archaeologische

richting (zie nader § 4). Daarnaast zal de faculteit gelegenheid schenken

tot studie in de lustorische wetenschappen. Buiten enkele functies,

die wellicht aan bibliotheken, musea e. d. beschikbaar zijn, zullen de

door de faculteit opgeleverde historic! als leeraar een plaats moeten

vinden. Het aantal fungeerende geschiedenisleerarenaan5-jarige H.B.S.,

A. M. S., Osvia ’s en Lycea bedraagt thans 45, waarvan 26 aan de open-

bare en 19 aan de bijzondere scholen. Gezien de uitbreiding, die de

instellingen van middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs nog

steeds ondergaan, zal dit aantal niet onbelangrijk zijn toegenomen tegen

den tijd, dat de faculteit hare eerste alumni gaat afleveren. Anderzijds

moet worden bedacht, dat aan verschillende leeraren, die geen voile

betrekking hebben, ook in de toekomst de eisch van universitaire

bevoegdheid niet zal kunnen worden gesteld.

In den Volksraad is, bij de behandeling van de motie-Soejono,

door enkele leden als bezwaar tegen de letterkundige faculteit aange-

voerd, dat zij veel meer studenten zal trekken dan de maatschappij

kan absorbeeren. Met name verwachtte de heer Van Helsdingen dat

22) Stenogr. verslag koloniaal onderwijscongrcs 1924, p. igi.

22a) Beneden zal nog gesproken worden van de mogelijkheid eener opleiding van Neer-

landici en docenten in de moderne talen.
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de faculteit ,,heel veel menschen” zal trekken Tegen deze opvat-

ting kan tweeerlei worden aangevoerd. Vooreerst, dat het in de bedoe-

ling ligt het aantal der voor de M.O.-acte Inlandsche talen studeerenden

te limiteeren naar gelang van de behoefte aan docenten. In afwijking

van het in Holland gebruikelijke systeem—waar trouwens deze examens
geheel buiten de universiteiten worden afgenomen—zal het examen
slechts door hen kunnen worden afgelegd, die voor de M. O.-opleiding

expresselijk zijn aangewezen. De universitaire studie zelve kan uiter-

aard niet worden gelimiteerd. Gezien echter de zeer hooge eischen,

die aan de candidaten worden gesteld—voor het afleggen van het zeer

zware candidaatsexamen zal reeds een studie van drie jaren worden
vereischt—bestaat geen grond voor de vrees, dat op den duur een te

groot aantal jongelieden deze studie zal kiezen. Dit is de tweede reden,

waarom voor overproductie van litteratoren en historici weinig be-

duchtheid behoeft te bestaan. Van andere zijde werd trouwens in den
Volksraad als argument tegen de faculteit aangevoerd, dat zij slechts

weinig studenten zou tellen

De faculteit der letteren zal, zooals uit het voorafgaande volgt,

een dubbele taak hebben: Organisatie en bevordering van het weten-

schappelijk onderzoek eenerzijds, opleiding tot verschillende maat-

schappelijke functies anderzijds. Is er nog een derde taak vooi haar

weggelegd? De Leidsche hoogleeraar Huizinga beantwoordde in 1923
in een Gidsartikel deze vraag bevestigend De vakken, in de facul-

teit der letteren gedoceerd, zouden tezamen met eenige andere uit

de natuurphilosophische richting moeten dienen tot algemeene onder-

bouw van het hooger onderwijs. Medici, technici en juristen zouden
aldus, alvorens hunne eigenlijke vakstudie aan te vangen, hooger onder-

wijs ontvangen „op het gebied van een groep” van wetenschappen,

die behooren deels ,,tot het gebied der natuur-, deels tot dat der cul-

,,tuurwetenschap; te weten de aardrijks- en volkenkunde in den
,,ruimsten zin des woords”

Dit denkbeeld, dat een soortgelijke strekking ook van andere zijde

wel is bepleit moge in abstracto aantrekkelijk schijnen, voor ver-

wezenlijking leent het zich niet. Een algemeene voorstudie, als hier

bedoeld, zou eene verlenging van den studieduur beteekenen, daar

de voor de eigenlijke vakstudie vereischte studietijd niet zou kunnen
worden bekort. Bovendien is het denkbeeld in strijd met den bouw
van het onderwijsstelsel. Binds 1876 vigeert in Holland het systeem—
het is in Indie gevolgd— dat de propaedeutische vakken naar het voor-

bereidend hooger onderwijs (in de practijk later ook het middelbaar

onderwijs) zijn verlegd. Zouden derhalve de aankomende studenten

in eenig opzicht niet voldoende zijn onderlegd, dan ware de correctie

te vinden bij de gymnasia, hoogere-burgerscholen en algemeene mid-

delbare scholen.

23) Hand 1928/29, p. 1123; 1929/1930, p. 483.

24) Opmerking van den heer Kies (Hand. 1928, 29, p. 1126).

25) De Gids 1923, IV, p. 143 vlg. Ook in praeadv. Koloniaal onderwijscongres 1924, p. 23 vlg.

26) De Gids 1923, IV, p. 146.

27) o.a. door Prol. Winkler. Zie Notulen Bataviaasch Genootschap Deel LIX (1921) extra

bijvoegsel, p. LXIV.

83



Maatschappeltjk-

cultureele heteeke-

nis der faculteit.

Groeiende belang-

stelhng vooT in-

heemsche historie

en cultuur.

Waarschuwing uit

Britsch-Indie.

Niet slechts economisch en wetenschappelijk, ook maatschappe-

lijk-cultureel is de oprichting van eene faculteit der letteren verant-

woord en noodwendig. De onmiskenbare ontwaking van het oosten,

die ook in Ned. Indie is gekomen, heeft zich hier voorshands op onder-

wijsgebied geuit in het streven der inheemsche bevolking, een oplei-

ding te ontvangen die gelijkwaardig is aan die van de Europeanen. Van-

daar de snelle uitbreiding van het Holl. Inlandsch Onderwijs en van

de schakelscholen; vandaar ook het steeds wassende aantal Inlanders

op de Mulo-scholen, de snelle uitbreiding van de A. M. S. en ten-

slotte ook de uitgroei, in den tijd van enkele jaren, van het hooger onder-

wijs. Daarnaast is evenwel — gelijk boven al werd aangeduid— een

andere strooming merkbaar: de ontwakende belangstelling voor eigen

historie en cultuur. Doch ook afgezien daarvan, mag op zuiver pae-

dagogische overwegingen ons onderwijs aan de kinderen des lands met
achteloos aan de inheemsche cultuurelementen voorbijgaan. Wil het

vruchtdragend zijn, dan moet men met de bestaande gedachtenwereld

rekemng houden, de landstaal met verwaarloozen. Reeds in 1916, toen

de bovenbedoelde geestesstroormng nog nauwehjks in kiem aanwezig

was, achtte de commissie voor aansluitend middelbaar (voorbereidend

hooger) onderwijs het voor de Indiers ,,een recht en een plicht” te

streven naar kennis van de eigen cultuur en achtte zij een Oostersch-

letterkundige afdeeling van de A. M. S. noodig ^®). Nu deze is tot

stand gekomen is het de taak van het Gouvernement, deze ontwikke-

lingslijn door te trekken en gelegenheid te geven, door middel van

hooger onderwijs, tot wetenschappelijke studie en critische waardee-

ring van het cultuur-eigene te komen. Alleen op deze wijze kan worden
bereikt, dat eene natuurlijke vergroeiing tusschen de instroomende

cultuurelementen van Westersche origine en het autochthone plaats

vindt en dat niet een overschatting van het eigene aan een harmo-

nische ontwikkeling van de Indische maatschappij in den weg gaat

staan. In dien zin heeft zich ook de Heer Soejono in zijn praeadvies

voor het jongste congres van het Java-instituut uitgesproken (Djawa

ge. Jg. No. 6, p. 283).

De geschiedenis van Britsch-Indie biedt in dit opzicht een waar-

schuwend voorbeeld. Omstreeks het midden der jge eeuw bracht

hier het streven naar Westersche beschaving met zich mede, dat de

intellectueele Indiers van de grondslagen hunner eigene cultuur werden

afgerukt en, met de bewondering voor het Westen, verachting voor

het Oosten gingen koesteren. “The ancient learning was despised;

,, ancient custom and tradition were thrust aside; ancient religion was

,,decried out as an outworn superstition. The ancient foundations

,,upon which the complex structure of Hindu society had been built

,,up were undermined” Een terugslag moest hier volgen en is

ook gevolgd. Zij uitte zich in een sterke onderschatting en zelfs ont-

28) Rapport, p. 31.

28a) Vgl. Mededeelingen van Algemeen Belang (1929) p. 87 en Handelingen van den Volks-

raad 1929— 1930 p. 1063 (over het karakter van de A. M. S. Aid. A. i).

29) Ronaldshay. The Heart ol Aryavarta. A. study of the psychology of Indian unrest 3

(1927) p. 4S.
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kenning van de waarde van Westersch kennen en kunnen, en tevens

in een even sterke overschatting van eigen traditie en historie

In dit licht moet men de waarschuwing bezien van Prof. Sir Tho-
mas Arnold, de bekende Islamoloog, tevens autoriteit op Britsch-

Indisch onderwijsgebied, die in een brief aan den Leidschen Sans-

kritist Prof. Dr. J. Ph. Vogel het volgende schreef naar aanleiding van

de hooger-onderwijsplannen in Nederlandsch-Indie : “The great

,,thing to be avoided is the alienation of the native students from
,,their historic culture. This took place in British India from i° the

,,powerful missionary influences which created and largely influenced

,,the beginnings of English education in India and forced the pace,

,,and 2° the intoxication of the new wine of western learning, which
,,caused the early generations of Indian students to despise everything

,,Indian. The result was the violent reaction in the present generation,

,,with its loathing of all European civilisation and its extravagant

,,adulation of Hindu ideas and practices. Your University in Java

,,might do well to avoid this pitfall.”

Deze waarschuwing geeft steun aan de opvatting, dat niet het

voorbeeld van Britsch-Indie moet worden gevolgd (alwaar de eerste

universiteiten reeds in 1857 werden opgericht, doch aan de Ooster-

sche vakken eerst in den loop der 2oe eeuw een plaats werd gegeven),

doch dat reeds thans, nu het hooger onderwijs nog in opbouw
verkeert, voor de orientalistische wetenschappen ruimte moet worden
gemaakt.

Ook elders heeft men dit begrepen. Bij de jongste reorganisatie

van het onderwijs in Indochine heeft men zich gehaast aan de studie

der Oostersche ,,humaniora” de haar toekomende plaats toe te kennen.

In de plannen tot uitbouw van Raffles-college in Singapore is de stich-

ting van een Oostersch-litteraire faculteit opgenomen. Toen in Siam
twee jaar geleden bleek, dat zich de belangstelling der schooljeugd te

zeer op het Westen richtte, heeft de Koning het noodig geoordeeld,

maatregelen ter bescherming van het Siameesch te nemen en ver-

vreemding der intellectueelen van de inheemsche traditie tegen te

gaan.

Zoo betoogt dan ook Mr. Hadi in zijn praeadvies voor het jongste

Congres van het Java-instituut, dat de faculteit der letteren ,,een der

,,middelen moet zijn om onze cultureele moderniseering, met vermij-

,,ding zooveel mogelijk van pijnlijke schokken, tot een goed einde te

,,brengen.” In dien zin is tenslotte te verstaan het ideeele doel, dat

Pastoor van Ryckevorsel aan de nieuwe faculteit stelt, waar hij van

haar ,,een impuls” verwacht, ,,uitgaande op de taalbeoefening in het

,,algemeen, de herleving van de literatuur,” d. w. z. niet een kunst-

matige herleving van het oude, maar een geboorte van een literatuur,

product van den nieuwen tijd, een natuurlijke synthese van de oude

en de nieuwe cultuurelementen.

30) Ronaldshay, p. 57 vgl.

31) Praeadviezen koioniaal onderwijscongrea 1924. p. 69.

31a') Djawa, ge Jg. No. 6, p. 280.
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Immers, zooals boven al werd aangegeven, zal bij de organisatie

der faculteit der letteren ,,de blik niet uitsluitend gericht worden op
het verleden, doch evenzeer ook op het levende heden” : Dan
spreekt het ook vanzelf, dat een leerstoel in het Nederlandsch niet

mag ontbreken, en dat naast de studie der oude historie, de moderne
geschiedenis, die Nederlandsch-Indie in het kader van de huidige

internationale samenleving doet verstaan, in het leerplan een plaats

zal dienen te vinden.

§ 3 . DE FACULTEIT DER LETTEREN EN DE TOEKOM-
STIGE ONTWIKKELING VAN HET HOOGER
ONDERWIJS IN NEDERLANDSCH-INDIE.

Er kan nauwelijks verschil van meening over bestaan, dat de fa-

culteit der letteren haar zetel zal moeten hebben te Batavia. Verschil-

lende vakken, die aldaar reeds zijn ondergebracht bij de Rechtshooge-
school, zullen ook in het studieplan van de nieuwe faculteit een plaats

krijgen (sociologie, staathuishoudkunde, volkenkunde, de inheemsche
talen, instellingen van den Islam, enz.) Bovendien dwingt de aanwe-
zigheid van de boeken en andere verzamelmgen van het Bataviaasch

genootschap tot de keuze van Batavia.

Wanneer de nieuwe faculteit zal zijn opgericht, zal de tijd zijn ge-

komen om aan de organisatie van het hooger onderwijs te Batavia,

dat tot dusverre in statu nascendi verkeerde, een definitieven vorm te

geven, en wel in dier voege, dat de beide bestaande hoogescholen met
de literaire faculteit worden samengevoegd tot een Universiteit van
Batavia. Deze zal alsdan drie faculteiten hebben: die der rechtsge-

leerdheid, die der geneeskunde en die der letteren.

De voordeelen van deze samengroeiing liggen voor de hand. Ook
reeds vroeger is, o. a. door de beide bestaande hoogescholen een ge-

meenschappelijk Curatorium te geven, naar een zoo groot mogelijke

samenwerking gestreefd. Het instellen van een universiteit zal het

gevoel van saamhoorigheid, en tusschen de hoogleeraren en tusschen

de studenten, versterken en zal, ook en vooral tegenover het buiten-

land, het aanzien der Indische hooger-onderwijsinstellingen verhoogen.

In de samenstelling van het College van Curatoren zal alsdan

wijziging moeten komen. Thans bestaat het college, behalve uit den
president-curator, uit vier door den Gouverneur-Generaal benoemde
leden en uit vier hoogleeraren, van welke laatste twee door de facul-

teit der Rechtsgeleerdheid, twee door de faculteit der Geneeskunde
worden aangewezen; telkens een dezer beide afgevaardigden is de voor-

zitter der betrokken hoogeschool, die ambtshalve zitting neemt. Werd
dit stelsel verder doorgevoerd, dan zou het Curatorium der universi-

teit moeten bestaan uit 6 hoogleeraren en 6 anderen, benevens een
president. Het is niet raadzaam, het college dermate te doen uitdijen.

31b) Drcwes in Djawa, 9e Jg. No. 6, p. 287.
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De aangewezen oplossing schijnt deze, dat de drie faculteiten elk

lid naar het Curatorium afvaardigen. Als regel zal dit de voorzitter

der faculteit zijn; het is echter niet doelmatig zulks voor te schrijven,

daar verschillende overwegingen (b. v. het belang der continuiteit)

er voor kunnen pleiten, dat een ander hoogleeraar in het Curatorium
zitting neemt.

Wordt het aantal hoogleeraren, dat van het college deel uitmaakt,

op drie teruggebracht, dan zal hetzelfde moeten geschieden ten aan-

zien Vein de door den Gouvemeur-Generaal benoemde leden. Dat
alsdan gebroken zal moeten worden met de vigeerende gewoonte dat

de verschillende maatschappelijke richtingen en functien automatisch

in het college worden vertegenwoordigd, kan eerder als een voordeel

dan als een bezwaar worden aangemerkt.

De instelling van een Universiteit zal tevens tot gevolg hebben,

dat een rector magnificus en een secretaris van den senaat moeten
worden benoemd. Aan de regeling, in Holland bij de Rijksuniversi-

teiten in zwang, dat rector en secretaris jaarlijks aftreden, is het nadeel

verbonden van te geringe continuiteit. Het verdient aanbeveling, dit

bezwaar te ondervangen door den rector magnificus voor 3 jaren te

doen aanstellen. Zijne benoeming zal op analoge wijze als in Holland

moeten geschieden, derhalve door den Gouverneur-Generaal op voor-

dracht van den Senaat. Tegen jaarlijksche aftreding van den secretaris

der senaat bestaan geen overwegende bezwaren. De representatieve

taak, die thans bij het stelsel der gesplitste hoogescholen aan de voor-

zitters der faculteiten toevalt, gaat dan over op den rector magnificus,

die het geheele hooger onderwujs belichaamd in de universiteit, ver-

tegenwoordigt.

De functien van secretaris der Rechtshoogeschool en secretaris

der Geneeskundige Hoogeschool zullen bij omzetting tot een univer-

siteit als zoodanig komen te vervallen. Gezien de bijzondere eischen,

die het beheer van het geneeskundig hooger onderwijs stelt, is het

echter gewenscht, dat de medische faculteit een zekere administratieve

zelfstandigheid behoudt; aan de faculteit ware derhalve een ,,admini-

strateur” toe te voegen, wiens ambt een rechtstreeksche voortzetting

zal zijn van het vroegere secretariaat. De secretaris der Rechtshooge-

school, die tevens secretaris van het College van Curatoren is, zal kun-

nen worden benoemd tot secretaris der universiteit.

Wanneer de Universiteit van Batavia zal zijn tot stand gekomen, is

tevens het oogenblik aangebroken om tot stichting van een universi-

teitsbibliotheek over te gaan. De bestaande toestand, dat de genees-

kundige hoogeschool een eigen boekerij heeft en dat de boeken van de

Rechtshoogeschool in bruikleen zijn gegeven aan het Bataviaasch

Genootschap, kan op den duur niet gehandhaafd blijven. Ook in de

bibliotheek moet zooveel mogelijk de gedachte der universitas worden

verwerkelijkt.

De omstandigheid, dat de huisvesting van de bibliotheek van

het Bataviaasch Genootschap te eng is geworden en ook uit tech-

nisch oogpunt onvoldoende is behuisd, heeft de Regeering reeds aan-

leiding gegeven in 1930/31 een nieuw bibliotheekgebouw te stichten
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achter het gebouw van de Rechtshoogeschool. Het zal wenschelijk

zijn, dat reeds thans de Regeering de noodige stappen doet om tot

een regeling met het Genootschap te geraken, zoo dat een univer-

siteitsbibliotheek na de totstandkoming van het nieuwe gebouw kan
worden ingericht.

In deze bibliotheek zou alsdan tevens de boekerij van het Genoot-

schap kunnen worden ondergebracht, die hare zelfstandigheid zou
behouden doch onder beheer zou worden gesteld van den bibliothecaris

der universiteitsbibliotheek ®'^). De subsidie aan het Genootschap

zou dan kunnen worden verminderd met het bedrag, dat het tot dus-

verre aan het beheer en de aanvulling van haar bibliotheek heeft ten

koste gelegd. Eene afzonderlijke centrale boekerij voor de Geneeskun-
dige hoogeschool zal dan mede uit economische overwegingen moeten
vervallen. Deze behoort in de universiteitsbibliotheek te worden onder-

gebracht; de bij de verschillende afdeelingen en laboratoria der hooge-

school aanwezige werken en tijdschriften zullen, waarnaar ook thans

reeds wordt gestreefd, beperkt moeten blijven tot hetgeen voor de

dagelijksche werkzaamheden volstrekt onmisbaar is. De aanschaffing

van boeken en tijdschriften voor de afzonderlijke medische instellingen

en andere Gouvernementskantoren zal echter in handen moeten worden
gelegd van den leider der universiteitsbibliotheek, omdat alleen aldus

de vereischte zuinigheid en efficiency gewaarborgd zijn. Uiteraard

zal de bibliothecaris niet tot aanschaffing overgaan dan na overleg met
de betrokken faculteiten en instituten. Bovendien zal het wenschelijk

zijn daarvoor een permanente bibliotheekcommissie in het leven te

roepen, waarin gevolmachtigden van de betrokken diensten, kantoren

en instellingen zitting hebben. Op deze wijze zal ook de arbeid van de

commissie voor de centrale catalogus ten voile vrucht kunnen dragen.

Uit een oogpunt van zuinigheid en doelmatige arbeidsverdeeling

is het daarom mede wenschelijk, dat de bibliothecaris zijne werkzaam-
heden niet beperkt tot de universiteitsboekerij, doch dat hij tevens

de supervisie verkrijgt over alle gouvernementsinstellingen, die zich

op eenigszins ruime schaal voor eigen behoeften boeken aanschaffen.

Zoo worden, behalve door de geneeskundige hoogeschool, medische
werken eveneens aangeschaft door den dienst der volksgezondheid

en door het militair hospitaal, zonder dat onderling overleg plaats

heeft. Gelijksoortige verschijnselen doen zich elders voor en leiden

tot onnoodige uitgaven. Voor zoover de bijzondere belangen zulks

toelaten, is daarom concentratie noodzakelijk. Op welke wijze de boven
geschetste minder gewenschte toestand in de toekomst door een doel-

treffende regeling kan worden vervangen, behoeft thans niet verder

in detail te worden uitgewerkt. De nieuwe bibliothecaris zal gevoege-

lijk een schema kunnen ontwerpen in overleg met de alsdan in te stellen

commissie van toezicht op de bibliotheken.

Hoe zal, wanneer de uit drie faculteiten bestaande universiteit

van Batavia totstand is gekomen, het hooger onderwijs in Ned. Indie

zich verder ontwikkelen? Het is ten zeerste gewenscht, reeds thans

32) Als analogon kan worden gewezen op de boekerij van de Maatschappij der Neder-
landsche letterkunde, die in bruikleen is afgestaan aan de Leidsche universiteitsbibliotheek.
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een stelselmatig plan te ontwerpen, waaraan alle te nemen incidentee-

le maatregelen kunnen worden getoetst. Slechts op deze wijze bestaat

zekerheid, dat in de toekomst het hooger onderwijs hier te lande een

harmonisch geheel vormt.

De instellingen van hooger onderwijs zijn thans over twee plaatsen

verspreid: Batavia en Bandoeng. Het is wenschelijk, reeds dadelijk

vast te leggen, dat een verder gaande verspreiding niet raadzaam is,

Ideeele en practische overwegingen pleiten ook hier voor cencentratie.

Ideeele: voor de studenten in elk vak geeft de omgang met in andere

vakken studeerenden een verruiming van blik, die niet spoedig te hoog

wordt aangeslagen; in dezelfde richting werkt de aanwezigheid van een

universeele boekerij, die meer is dan een vakbibliotheek. Ook voor de

hoogleeraren is het verkeer met niet-vakgenooten van beteekenis.

Practische: concentratie geeft efficiency, zoowel ten aanzien van de

te bezetten leerstoelen als van de gebouwen en verzamelingen.

Uitvloeisel van het bovenstaande is, dat het denkbeeld, om te

Buitenzorg eerlang een landbouwhoogeschool en een veeartsenijkundige

hoogeschool te stichten, moet worden verworpen. Wat laatstgenoem-

de betreft, het aantal jaarlijks benoodigde academisch gevormde vee-

artsen is zoo gering, dat voorshands aan een hoogeschool voor deze

categoric in Indie niet behoeft te worden gedacht Anders is het

met de hoogere opleiding voor den landbouw. In een overwegend agra-

risch land als Indie, waar de cultures zulk een grooten invloed hebben

op den welvaartstoestand van alle lagen der bevolking, is hooger land-

bouwonderwijs op den duur onmisbaar.

Op het eerste gezicht schijnt Buitenzorg wegens de aldaar aan-

wezige laboratoria, instituten en wetenschappelijke onderzoekers voor

een landbouwhoogeschool als aangewezen, Daar staat tegenover, dat

collegezalen geheel ontbreken en dat voldoende werkruimte voor de

studenten evenmin aanwezig is. Het hoofdbezwaar ligt echter in de

omstandigheid, dat de leiders der verschillende laboratoria en andere

instellingen thans reeds zoozeer in beslag genomen worden door hun
wetenschappelijke taak ten behoeve van het departement, dat zij onmo-
gelijk een onderwijstaak daarnaast op zich kunnen nemen; of het onder-

wijs, of het onderzoek (wellicht ook beide) zouden te kort komen. De
ervaring heeft zulks reeds bewezen. Gezien nu de reeds vermelde wen-

schelijkheid van concentratie schijnt de aangewezen oplossing deze,

dat de te stichten landbouwhoogeschool (faculteit) wordt geplaatst

te Bandoeng. De aldaar bestaande afdeeling voor weg- en waterbouw-

kunde heeft reeds in menig opzicht aanrakingspunten met een eventuee-

le opleiding voor landbouwingenieurs (irrigatie, landmeten en water-

passen, aanleg van bruggen en wegen, hygiene, recht, natuurkunde

enz.). Wanneer de technische hoogeschool — hetgeen ongetwijfeld na

korteren of langeren tijd zal geschieden— met andere afdeelingen wordt

uitgebreid, dan zal het aantal aanrakingspunten nog toenemen. Zoo

leiden ook de practische eischen van het hooger landbouwonderwijs

33) Vgl. het betoog van den Directeur van Landbouw in den Volksraad bij de behande-

lingen van de begrooting voor 1930 (Hand. 1928/29, p. 865).
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tot de opvatting, dat het hooger onderwijs in de natuurphilosophische

vakken te Bandoeng moet worden geconcentreerd.

De consequentie van deze opvatting is, dat de opleiding van de
studenten in de geneeskunde, voor zoover de propaedeutische vakken
betreft (natuurkunde, scheikunde, plantkunde en dierkunde) naar

Bandoeng moet worden overgebracht.

De bestaande regeling van de medische propaedeuse, waarbij

dit onderwijs is toevertrouwd aan buitengewone hoogleeraren, wier

hoofdbetrekking buiten de hoogeschool ligt, zal op den duur niet

gehandhaafd kunnen blijven. Hun nevenambt eischt teveel van hun
tijd, zoodat zij daarin en/of in hunne hoofdbetrekking door hulp-

krachten moetan worden bijgestaan. Neemt men daarbij nog in aan-

merking, dat eenige hunner elders woonachtig zijn, dan is het duidelijk

dat de aanstelling van gewone hoogleeraren den Lande zeker niet duur-

der te staan zou komen dan de huidige regeling. Ook de huisvesting

van de betrokken laboratoria is zoodanig, dat uitbreiding en nieuw-
bouw al eenige malen is bepleit, hetgeen beteekent dat geheel nieuwe
laboratoria met ruimere outillage (o. a. een eigen laboratorium voor
den hoogleeraar) moeten worden gebouwd. Het is veel doelmatiger,

het hooger onderwijs in de genoemde vakken samen te brengen op
edn plaats, derhalve te Bandoeng. Een natuurkundig laboratorium

met collegezaal, ook voor de medische studenten geschikt, is daar

reeds aanwezig. Laboratoria voor scheikunde en voor plantkunde, die

toch reeds op den duur ten behoeve van de opleiding van landbouw-
ingenieurs moeten verrijzen, zullen tevens aan het onderwijs voor de
medici dienstbaar worden gemaakt ®'^). De overbrenging van de me-
dische propaedeuse naar Bandoeng voorkomt derhalve den aanbouw
van kostbare laboratoria te Batavia en leidt tot een meer economisch
gebruik van arbeidskrachten.

Op welk tijdstip de bedoelde overbrenging zal geschieden, be-

hoeft thans niet te worden uitgemaakt. Zoolang het onderwijs te Ba-
tavia op den bestaanden voet kan doorgaan, is verandering nog niet

dadelijk urgent. Voldoende is, dat bij nieuwbouw te Bandoeng met de
komst der medische studenten wordt rekening gehouden, en dat

anderzijds te Batavia geen uitbreidingen of vernieuwingen van gebou-
wen plaats vinden. Acuut wordt de quaestie eerst, wanneer zich de
moeilijkheden, die zich onlangs bij een vacature van buitengewoon
hoogleeraar voordeden, gelijk te verwachten is, bij nieuwe vacatures

zullen herhalen. Beslist moet dan worden of het tijdstip om met het

tot dusverre gevolgde systeem te breken, niet is aangebroken. Trou-
wens ook de behoefte aan uitbreiding van de localiteiten, die zich van
zelf bij den verderen groei van het eigenlijke medische hooger onder-

wijs zal voordoen, zal nopen, het onderhavige vraagstuk principieel

aan de orde te stellen. Op dat oogenblik zal dan tevens kunnen worden
overwogen of nog, en zoo ja welke, bijzondere voorzieningen in ver-

34) Wat het scheikundig laboratorium betreft dient nog te worden vermeld, dat het
laboratorium voor materiaalonderzoek van het departement van B. O. W. behoefte heeft aan
uitbreiding zijner chemische afdeeling. Door den bouw van een nieuw chemisch laboratorium
te Bandoeng kan in deze behoefte worden voorzien. Ter zijner tijd zal het chemiach labora-

torium ook aan de opleiding van scheikundige ingenieurs dienstbaar worden gemaakt.
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band met het eigen karakter der medische propaedeuse in vergelijking

met het voor a. s. ingenieurs bestemde natuurphilosophisch onderricht

noodig of gewenscht zijn.

Wat het verdere hooger onderwijs te Bandoeng aangaat, voorloo-

pig zal moeten worden gestreefd naar uitbreiding van het aantal af-

deelingen der Technische Hoogeschool, niet naar stichting van een
wis- en natuurkundige faculteit. Opleiding van ingenieurs, niet van
mathematici of physici zal het doel moeten blijven. Voor de weten-

schappelijke vorming toch van deze laatsten is een outilleering noodig

aan laboratoria en docenten, waaraan voor Indie voorloopig niet te

denken valt. Herder zou de mogelijkheid openstaan eener opleiding

van biologen.

Onder de opleldingen, die het meest in aanmerking komen om
naast die voor civielingenieur te worden ingesteld, is allereerst te noe-

men die voor werktuigkundig ingenieur, waarbij zich die voor elec-

trotechnisch ingenieur kan aansluiten. In tweede instantie voegt zich

daarbij de opleiding voor scheikundig ingenieur. Nader zal moeten
worden overwogen, in hoeverre de opleiding van landbouwingenieurs

de prioriteit moet hebben boven die voor de reeds genoemde catego-

rieen. De behoefte van de maatschappij aan de verschillende soorten

van ingenieurs zal hier naast den omvang van de productie der Middel-

baar Onderwijsinstellingen de beslissende factor moeten zijn

In hoeverre de uitbreiding van het hooger onderwijs te Bandoeng
aanleiding kan zijn tot het creeeren van een Universiteit aldaar, zal

afhangen van de plaats, die de landbouwopleiding in de opleiding

van techmci zal verkrijgen. Om reeds eerder ontvouwde redenen is

het niet wenschelijk, een afzonderlijke ,,landbouwhoogeschoor’ in

het leven te roepen. De studie voor landbouwingenieurs zal of als

afdeeling in de faculteit van technische wetenschap worden onderge-

bracht, of als afzonderlijke faculteit naast laatstgenoemde worden
ingesteld. In het laatste geval ligt het voor de hand—de Hoogeronder-

wijsordonnantie eischt het trouwens — de beide faculteiten te coor-

dineeren tot een, zij het onvolgroeide, universiteit.

Het hier geboden schema heeft het voordeel, dat het niet slechts

voor de nabije toekomst, doch ook voor verderaf gelegen ontwikke-

lingsstadia de noodige richtlijnen uitzet. Zou e. v. na langeren tijd be-

hoefte en mogelijkheid bestaan eener opleiding van biologen dan
staat het vast dat deze zal plaats hebben te Bandoeng. Te Batavia

dienen de cultuurwetenschappen en de medische vakken te worden
samengebracht, te Bandoeng de technische en de natuurwetenschappen.

34a) Vgl. Mededeelingen van Algemeen Belang 1929, p. 87.

35) Art. 2, 2e lid: „Een hoogeschool omvat niet meer dan faculteit”.

36) In 1920 reeds bepleit door Dr. Z. Kamerlingh (Notulen Batav. Gen. Deel LIX (1921)
Extra bijvoegsel, p. CX.
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§ 4. ORGANISATIE EN STUDIEPLAN.

De algemeene beginselen, waarop het hieronder ontwikkelde

studieplan berust, zijn van tweeerlei hoedanigheid. Zij betreffen den
aard en den omvang der faculteit.

Waar uiteraard de locale omstandigheden tot uitgangspunt worden
genomen, daar ligt het voor de hand, dat deze tak van hooger onder-

wijs evenmin als de reeds bestaande instellingen een zuivere copie van

de gelijknamige in Holland behoeft te wezen. Een opleiding in de spe-

cifiek Indische vakken hier te lande kan zich niet angstvallig richten

op den in Holland gebruikelijken studiegang. Behouden is echter het

beproefde schema: een candidaatsexamen met verplichte vakken, een

doctoraalexamen met talrijke keuzemogelijkheden. De soepele rege-

ling van het doctoraalexamen zal de betrokken faculteit een bevredi-

gende oplossing doen vinden in de weinige gevallen, dat een student,

die in Nederland het candidaatsexamen aflegde, in Indie zijne studien

voortzet, en omgekeerd. Voorop staat evenwel, dat de studie in Indie

niet gelijk, doch volkomen gelijkwaardig aan die in het moederleind

zal zijn.

Wat den omvang van het studieveld betreft is het wenschelijk ge-

acht, niet reeds dadelijk te streven naar een volledig geoutilleerde fa-

culteit. Leerstoelen zullen voorloopig slechts voor die vakken worden
ingericht, die een integreerend deel uitmaken van de studie in de taal-

en letteren en van die in de geschiedenis; de meer in de peripheric

gelegen vakken zijn achterwege gelaten. Onder deze laatste is in de

eerste plaats te rekenen de philosophic, waarvoor van meer dan e^ne

zijde een Ians is gebroken De wijsbegeerte (inch de logica) moge
onontbeerlijk zijn voor wie tot de diepste grondslagen van zijne weten-

schap wil doordringen, voor opneming in een studieplan, dat niet in de

eerste plaats geleerden, doch taalkenners en historic! wil kweeken, is

zij niet onmisbaar, vooral wanneer het onderwijs in de wijsbegeerte

zich tot de geschiedenis der philosophic zou beperken, hetgeen voors-

hands practisch wel niet anders mogelijk zou zijn. Volstaan kan en moet
worden, met een wijsgeerige inleiding tot de wetenschap, die behandeld

wordt, zooals reeds de juristen een rechtsphilosofische orienteering

verkrijgen. Voorloopig kan dus de wijze, waarop thans reeds de wijs-

begeerte aan de juridische faculteit is vertegenwoordigd, alleszins

voldoende geacht worden. Zij vindt daar reeds een toegewijd beoefe-

naar. Bij de behandeling van het Sanskrit en de Indische cultuurge-

schiedenis zullen trouwens de Indische wijsgeerige en theosophische

stelsels als vanzelf ter sprake komen. Hetzelfde kan van de Arabische

en de Javaansche en Maleische letterkunde gezegd worden.

Een tweede vak, dat meermalen voor vertegenwoordiging in de
faculteit der letteren is aanbevolen, is de godsdienstgeschiedenis en,

annex hieraan, de godsdienstwijsbegeerte en ethiek In een

37) Praeadviezen kol. onderwijscongres 1924, p 36 (Kohnstamm), p. 47 (Schepper). Zie 00k
de praeadviezen voor het jongste congres van het Java-instituut (1929) in Djawa 9e Jg. No. 6.

38) Stenogr. verslag kol. onderwijscongres 1919, p. no, (Abendanon). Praeadv. id. 1924,

p. 46 (Schepper), p. 195 (Poerbatjaraka), p. 207 vlg. (Groenewegen).
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cultuurwetenschappclijke faculteit zijn deze wetenschappen stellig

een onmisbaar element; doch het is voorshands niet noodzakelijk,

afzonderlijke leerstoelen in te stellen voor deze vakken, die zoovele

aanrakingspunten hebben met andere. Bij het onderwijs in de volken-

kunde, de geschiedenis, de sociologie, de instellingen van Voor-Indie

en Vein den Islam, zal gelegenheid te over bestaan tot bespreking der

godsdiensten. Opgemerkt worde, dat de bepleite vakken in Holland
zijn ondergebracht in de theologische faculteiten, als gevolg waarvan
de studenten in de faculteit der letteren niet dan bij uitzondering de
colleges in godsdienstgeschiedenis enz. volgen.

Dat het Latijn en het Grieksch, die in Holland de oudste kern

der letterkundige faculteit uitmaken, in Indie achterwege kunnen blij-

ven
,
behoeft nauwelijks betoog. Gezien de ,,indo-centriciteit”, die de

faculteit in Indie zal kenmerken, dienen hier de klassieken van het

Westen plaats te maken voor de klassieken van het Oosten: Het Sanskrit

en het Arabisch. De omstandigheid, dat de Arabische wetenschap

en letterkunde en de Indische kunst veel aan de Grieksche cultuur

hebben ontleend, kan voorloopig geen voldoende argument opleveren

om aan het Grieksch een eigen plaats in te ruimen.

Het streven, de inrichting der nieuwe faculteit niet louter afhan-

kelijk te stellen van theoretisch-wetenschappelijke inzichten, doch
steeds de reeele beteekenis van elk vak in het algemeene studieplan

onder de oogen te zien, doet ook de oplossing aan de hand ten aanzien

van de vraag, in hoeverre het Chineesch vertegenwoordigd behoort

te zijn. Aan een volledige opleiding in de Chineesche taal, letteren en

geschiedenis kan voorshands nog niet worden gedacht; studenten

noch hoogleeraren zouden hiervoor beschikbaar zijn. Een afzonder-

lijke leerstoel voor de Chineesche taal zonder meer zou feitelijk in de

lucht hangen. Daarom zal ernaar moeten worden gestreefd, zoomogelijk,

de sinologie in organisch verband te brengen met de overige orientalis-

tische studien. Van de keuze der personen zal het dus afhangen, op welke
wijze de Chineesche cultuur in de faculteit vertegenwoordigd zal zijn.

Een soortgelijke opmerking kan gemaakt worden ten aanzien van

de paedagogiek. Het is toch niet voor tegenspraak vatbaar, dat voor

leiders van kweek- en normaalscholen, voor onderwijsinspecteurs en

anderen kennis van de opvoedkunde onontbeerlijk is; vandaar, dat

sinds eenigen tijd een aantal onderwijzers en leeraren naar Nederland

wordt gezonden om zich op dit gebied te bekwamen. De gedachte,

aan de nieuwe faculteit ook onderwijs in de paedagogiek te verbinden
— in deze faculteit toch is het meerendeel der voor de paedagogische

opleiding vereischte hulpwetenschappen te vinden — ligt daarom voor

de hand Of aan deze gedachte uitvoering kan worden gegeven

hangt geheel ervan af, of voor dit vak een wetenschappelijk hoogstaand

docent kan worden gevonden, die ook van Indische verheudingen op

de hoogte is. Gelukt dit, dan zal instelling van een middelbare akte-

paedagogiek kunnen worden overwogen.

39) Tot oprichting van een afzonderlijke paedagogische faculteit, zooals door Dr. G. J. Nieu-
wenhuis is bepleit (,,Een paedagogische faculteit in Indie”, praeadvies voor het 4e N. I, onderwijs-

congres 1925) bestaat binnen afzienbaren tijd geen aianleiding.
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Ten laatste rijst de vraag, of de letterkundige faculteit onder hare

leerstoelen ook eene voor de Nederlandsche taal- en letterkunde moet
kunnen tellen. Vooropstellende, dat er moeilijk kan gesproken worden
van een dringende behoefte aan een volledige universitaire opleiding

van neerlandici hier te lande, moet die vraag zeer zeker bevestigend

worden beantwoord, mede omdat de instelling van een leerstoel voor
Nederlandsch kan worden gebezigd als studiecentrum voor een in te

stellen M. O.-acte Nederlandsch. Splitsing van deze in een A-acte en
een B-acte zal voor Indie noodzakelijk zijn omdat, anders dan in het

moederland, het diploma ook zal worden begeerd door personen,

voor wie het Nederlandsch een vreemde taal is. De verdeeling van de
examenstof over de beide deelen zal dus overeenkomst vertoonen met
die, welke in Holland voor de moderne talen bestaat. Voor de A-acte
zal in hoofdzaak correct schrijven en spreken van de taal, eenig inzicht

in de taalverschijnselen en een summier overzicht van de letterkunde

worden gevraagd, voor de B-acte verdiepte kennis van taal- en letter-

kunde en hare geschiedenis. Zal wellicht in de toekomst het aantal

candidaten voor de B-acte niet groot zijn, verwacht kan worden dat

het A-diploma zal worden geambieerd door vele onderwijzers, die

hunne kennis van het Nederlandsch willen verdiepen en hun positie

verbeteren. Daarnaast is de mogelijkheid geenszins uitgesloten, dat

ook niet aan het onderwijs verbonden personen prijs zullen stellen

op een diploma, dat hunne bekwaamheid in de Nederlandsche taal

bewijst Uiteraard zal de B-akte dezelfde bevoegdheden geven
als de ongesplitste M. O. -acte in Holland. Meer dan in het moederland
zal echter de aandacht moeten vallen op taal- en letteren buiten de
landsgrenzen : Indie, Zuid-Afrika, Vlaanderen.

Naast deze practische heeft echter een leerstoel voor Nederlandsch
ook een algemeen cultureele beteekenis. Een faculteit der letteren in

Nederlandsch-Indie is zonder zulk een leerstoel ondenkbaar. Zij zal

een soortgelijke doelstelling hebben als die, welke in Londen, in New-
York, in Zuid-Afrika bestaan: verbreiding van kennis van en belang-

stelling voor de Nederlandsche literatuur en hare geschiedenis. De
colleges zullen, ten deele althans, zoo moeten worden ingericht dat

zij ook bij studenten van andere faculteiten en andere belangstellenden

weerklank kunnen vinden. Mede door ook aandacht te wijden aan de
Nederlandsche literatuur buiten het moederland zal de leerstoel bij-

dragen tot versterking van de Groot-Nederlandsche gedachte. Bij de
keuze van een hoogleeraar zal met deze bijzondere eischen rekening
dienen te worden gehouden. Juist daarom is het niet aanstonds nood-
zakelijk, voor taal- en letterkunde elk een afzonderlijk hoogleeraar te

benoemen, gelijk in later jaren in Holland gebruikelijk is geworden.
Nog dient te worden opgemerkt, dat de hoogleeraar voor Neder-

landsche taal en letterkunde zich zal hebben te belasten met het onder-
wijs in een der voor de historici verplichte vakken: de interpretatie

van zeventiende-eeuwsch-Nederlandsche teksten.

40) In Holland worden de examens M. O. staathuishoudkunde en itatistiek en M. O.
staatsinrichting meerendecls afgelegd door personen, die buiten het onderwijs staan en die
geen docecrcnde functie nastreven.
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De aanwezigheid van een leerstoel in het Sanskrit en in de geschie-

denis van de Nederlandsche taal opent dan tevens de mogelijkheid

om te overwegen in hoeverre het wenschelijk zal zijn aan de literaire

faculteit de gelegenheid te creeeren tot het behalen van middelbare

actes voor Fransch, Duitsch en Engelsch,

Een overzicht van de vakken, die behalve de reeds genoemde al

dadelijk een plaats moeten verkrijgen in de nieuwe faculteit, wordt

het best verkregen door een opsomming van de vakken, waarin de stu-

denten op het candidaats- en het doctoraalexamen zullen worden on-

dervraagd.

Zooals reeds in § 2 terloops werd vermeld, zal de studie in de In-

donesische taal- en letterkunde aldus worden ingericht, dat het candi-

daatsexamen voor alien gelijk is, doch dat daarna de keuze moet worden
gedaan tusschen een linguistische, een ethnologische en een archaeo-

logische richting

Evenals in Holland zal het candidaatsexamen betrekking moeten
hebben op de twee beschavingen, die op de wording van de cultuur

dezer gewesten van beslissenden invloed zijn geweest: die van den
Islam en van het Hindoeisme. Het is echter met het oog op de gevolgde

vooroplelding gewenscht, als derde examenvak hieraan toe te voegen

de grondbeginselen der algemeene taalwetenschap Deze toevoeging

beteekent eer een verlichting dan een verzwaring, daar de bestudeering

der voornaamste taalverschijnselen de studie der afzonderlijke talen

vergemakkelijkt. De toevoeging is bovendien noodzakelijk, wijl zij een

geschikten overgang biedt naar, eene passende inleiding vormt tot het

begrijpen van den van de Indonesische talen zoo geheel afwijkenden

bouw van het Arabisch en het Sanskrit, eene functie, die tot op zekere

hoogte het Grieksch (bij het voorbereidend hooger onderwijs) in

Holland vervult. Het programma voor het candidaatsexamen in de

Indonesische taal- en letterkunde zal dus als volgt luiden:

1 . Het Arabisch en de instellingen van den Islam

2. Het Sanskrit en de cultuurgeschiedenis van Voor-Indie

3. De grondbeginselen der algemeene taalwetenschap.

Aan den betrokken hoogleeraar zal worden overgelaten, of naast

het klassieke Sanskrit 00k het Pali, het Vedische Sanskrit enz. onder-

wezen moeten worden.

Daar voor het afleggen van het examen een driejarige studie ver-

eischt is, rijst de vraag of hier het aan alle Indische hoogescholen tot

dusverre gebruikehjke systeem van jaarlijksche examens (c. q. tentamina)

moet worden gevolgd, hetwelk een heilzame prikkel vormt voor ge-

regelde studie. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord. Het
aantal studenten, dat deze colleges volgt, zal genng zijn, zoodat de

hoogleeraar, vooral omdat de colleges weinig anders dan responsie-

colleges kunnen zijn, voldoende controle kan uitoefenen en ook zonder

examen of tentamen als vanzelf van de vorderingen zijner hoorders op

41) De mogelijkheid zal moeten worden opengelaten om, met goedkeuring van de facul-

tcit, een andeie richting te kiezen (b. v. de praehistonsche).

42) Dit vak wordt in Holland reeds geexamineerd op het candidaatsexamen in de kla«-

lieke taal- en letterkunde.
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Doctoraalexamen.

A. Linguistische

richting.

de hoogte blijft. Daardoor wordt voor den hoogleeraar ook de gelegen-

heid geopend den student tijdig een wenk te geven, zoo diens aanleg

of ijver niet in overeenstemming mocht blijken met den aard van de
door hem gekozen studie.

Het doctoraalexamen zal in meer dan een opzicht anders moeten
worden ingericht dan in Leiden, en wel hoofdzakelijk uit overwegingen

van practischen aard.

A. Linguistische richting.

Volgens het academisch statuut van 1921 kan — de ethnologische

richting buiten beschouwing gelaten— als hoofdvak voor het doctoraal-

examen in de Indonesische taak- en letterkunde worden gekozen het

Maleisch, het Javaansch of een andere Indonesische taal. De regeling

der hierbij aansluitende verplichte bijvakken is aldus, dat bij keuze

van Maleisch als hoofdvak het Javaansch, bij keuze van Javaansch

als hoofdvak het Maleisch als bijvak achterwege blijft. Aan deze rege-

ling kleeft het bezwaar, dat en bij onderwijzende en bij andere func-

ties (bureau Volkslectuur, kantoor Inlandsche Zaken enz.) juist be-

hoefte bestaat aan wetenschappelijke gevormde krachten, die zoowel

van het Javaansch als van het Maleisch grondige kermis bezitten.

Daarom zullen in Indie ^n het Maleisch en het Javaansch voor het

doctoraalexamen als regel verplicht moeten worden gesteld. Een ver-

zwaring ten opzichte van Holland kan deze wijziging niet worden ge-

noemd, omdat de groote meerderheid der studenten althans een dezer

talen van huis uit practisch zal beheerschen en, bij het opstellenvan

dit leerplan, van de A. M. S. AI te Solo als natuurlijke vooropleiding

der studenten wordt uitgegaan. Bovendien denke men in dit verband

aan de studie der Nederlandsche letteren in Holland waarvan de
studie der Indonesische letteren hier te lande als het ware min of meer
de tegenhanger vormt.

Eveneens met het oog op de behoeften der practijk— met name het

taalonderzoek— verdient het de voorkeur, als derde mogelijk hoofdvak
niet te noemen ,,een andere Indonesische taal,” doch ,,vergelijkende

taalkunde der Indonesische talen,” welk vak reeds onder de verplichte

bijvakken bij alle richtingen voorkomt. Wat het derde verplicht bijvak

betreft kan bij al de drie genoemde studierichtingen een keuze worden
gedaan uit: een andere Indonesische taal, de vergelijkende volkenkunde
van Nederlandsch-Indie, de Javaansche epigraphie, alsmede de ar-

chaeologie en de oude geschiedenis.

Het doctoraalexamen zal dus de volgende 3 verplichte vakken om-
vatten, waarvan naar keuze een als hoofdvak, de twee andere als bijvak

worden genomen.
1°. Maleisch.

2°. Javaansch (inch Oud-Javaansch).

3°. vergelijkende taalkunde der Indonesische talen.

4°. Bovendien hebben de candidaten voor het derde verplichte bijvak

43) Vgl. het praeadvies van den Heer Soejono voor het jongste congres van het Java-
Instituut (1929).

Vgl, het praeadvies van Dr. Esser voor het jongste congres van het Java-Instituut (1929),
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B. Ethnologische

richting.

nog de keuze uit: de Javaansche epigraphie, archaeologie en oude ge-

schiedenis van Zuid-Oost-Azie, een andere Indonesische taal, de ver-

gelijkende volkenkunde van Nederlandsch-Indie of eenig ander vak

in overleg met de faculteit te kiezen.

De taalvergelijkende richting lijkt de meest geeigende opleiding

voor hen, die zich voor epigraaf willen bekwamen (Derde bijvak

;

Javaansche epigraphie) of voor al „diegenen, die zich gedrongen voelen

onze kennis van de minder of in het geheel niet bekende talen van den
Archipel uit te breiden” (Derde bijvak: eene andere Indonesische

taal). Met het oog op laatstgenoemde nuance der taalvergelijkende

richting schijnt het echter gewenscht om de mogelijkheid open te laten

om met goedkeuring van de faculteit instede van het Maleisch als tweede
bijvak ,,een andere Indonesische taal” te kiezen, in welk geval de ver-

gelijkende volkenkunde derde verplicht bijvak moet worden.

Splitsing van het doctoraalexamen in twee gedeelten schijnt minder
noodzakelijk op dezelfde gronden die reeds bij het candidaatsexamen

zijn aangevoerd. Bovendien is hier de meer voor de hand liggende

oplossing, dat het examen in een of twee bijvakken door een tenta-

men wordt vervangen. Een en ander kan te zijner tijd gevoegelijk aan
de Faculteit worden overgelaten.

B. Ethnologische richting.

Het candidaatsexamen is hetzelfde als voor de linguistische rich-

ting. Wat het doctoraalexamen betreft, hier zullen (waar de volkenkunde

uiteraard hoofdvak zal zijn)— wederom in afwijking van Holland— Ja-

vaansch en Maleisch als regel verplicht worden gesteld. Welk het derde

bijvak zal zijn, kan dan weder aan de voorkeur van den candidaat

worden overgelaten. Het schijnt gewenscht, de keuzcmogelijkheid

niet te beperken tot de drie vakken, welke het academisch statuut

noemt (aardrijkskunde, archaeologie met oude geschiedenis, adatrecht)

doch hieraan toe te voegen sociologie en geschiedenis van Nederlandsch-

Indie, praehistorie van Zuid-Oost-Azie, tropisch koloniale staathuis-

houdkunde, vergelijkende taalkunde van de Indonesische talen, een

andere Indonesische taal.

Het examenprogramma zal dus als volgt luiden

:

a) Hoofdvak: vergelijkende volkenkunde van Nederlandsch-Indie.

b) Bijvakken: i° Maleisch
2° Javaansch (inch Oud-Javaansch)
3° Een der navolgende vakken naar keuze: archaeo-

logie en oude geschiedenis van Zuid-Oost-Azie,

praehistorie van Zuid-Oost-Azie, tropisch kolo-

niale staathuishoudkunde, vergelijkende taalkunde

van de Indonesische talen, een andere Indonesische

taal, adatrecht van Nederlandsch-Indie, geschie-

denis van Nederlandsch-Indie, sociologie.

Evenals bij de linguistische richting is het echter gewenscht, de

mogelijkheid open te laten, dat de candidaat slechts een Indonesische

taal (en wel bepaaldelijk het Javaansch) bestudeert, en in stede daarvan
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twee der onder 3° genoemde vakken kiest, waarvan alsdan de

sociologie dan wel eene andere Indonesische taal zal moeten zijn. De
candidaten, die van deze mogelijkheid gebruik maken, zullen aldus

onderwijsbevoegdheden verkrijgen die 00k in de praktijk een goede

combinatie vormen (b. v. bevoegdheid voor Javaansch en voor Indische

cultuurgeschiedenis), terwijl zulks 00k aan het onderzoek te velde

ten goede kan komen (b. v. volkenkunde — Javaansch — vergelijkende

taalkunde — eene andere Indonesische taal).

C. Archaeolo-

gische richting.

II. De studie in

de geschiedenis.

Candidaats-

examen.

C. Archaeologische richting.

Een afzonderlijke archaeologische richting wordt in het acade-

misch statuut niet vermeld. Het is niettemin wenschelijk om, inzonder-

heid met het oog op de behoeften van den oudheidkundigen dienst,

reeds dadelijk een studieplan voor archaeologen te ontwerpen.

Het candidaatsexamen zal hetzelfde zijn als voor de vorengenoem-

de richtingen.

Het doctoraalexamen zal in zooverre afwijken van de vorige, dat

volstaan kan worden met de studie van een taal, nl. het Javaansch. Als

tweede verplicht bijvak komt in aanmerking de archaeologie en cul-

tuurgeschiedenis van Oost-Azie, die voor de kermis van de archaeologie

dezer gewesten onontbeerlijk zijn. Daarnaast dient echter de Indone-

sische taalvergelijking de opleiding van epigraphen mogelijk te maken.

Ten slotte zal als derde bijvak een keuze worden gedaan uit verschil-

lende hulpwetenschappen.

Het doctoraalexamen zal dus de volgende vakken omvatten:

a) Hoofdvak: Archaeologie en oude geschiedenis van Zuid-Oost-Azie.

b) Bijvakken: 1° Javaansch (inch oud-Javaansch)
2° Archaeologie en oude geschiedenis van Zuid- en

Oost-Azie dan wel de vergelijkende taalkunde der

Indonesische talen.

3° Naar keuze: Javaansche epigraphie, praehistorie,

vergelijkende volkenkunde van Ned. Indie, adat-

recht van Ned. Indie, vergelijkende kunstgeschie-

denis van Zuid- en Oost-Azie, of een ander vak,

ter goedkeuring door de faculteit.

Het programma van de studie in de geschiedenis zal in sterkere

mate moeten afwijken van de door het Academisch statuut gegeven

regeling dan met de studie van de taal- en letterkunde het geval was.

Gelijk vanzelf spreekt, zal de geschiedenis van Nederlandsch-Indie

en Oost-Azie meer op den voorgrond komen, terwijl de geschiedenis

van West-Europa voor 1500 slechts beknopte behandeling behoeft.

In overeenstemming met het bij de organisatie van het hooger onder-

wijs in Indie gebruikelijke systeem zal de regeling van het doctoraal-

examen scherper omlijnd moeten zijn dan in Nederland, waardoor

het tevens mogelijk is, een principieel juistere inrichting van de studie

te verkijgen.

Het candidaatsexamen in Nederland omvat de 3 navolgende

vakken;
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1. Algemeene kennis der geschiedenis: oude, middeleeuwsche
en nieuwe geschiedenis (algemeene en vaderlandsche).

2. De beginselen der kunstgeschiedenis, die der staatsinrichting

of die der staathuishoudkunde, ter keuze van den candidaat **).

3. De interpretatie van Middelnederlandsche of zestiende- en

zeventiende-eeuwsch Nederlandsche teksten '‘®).

Toetsing van dit programma aan de behoeften van Indie geeft

aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Ad I . Met het oog op de behoeften van het onderwijs is het niet moge-
lijk, de speciale behandeling der zgn. vaderlandsche geschiedenis te

vervangen door eene van Ned. Indie. Wei echter moet indeomschrij-

ving van dit examenvak tot uitdrukking worden gebracht, dat de ge-

schiedenis van Ned. Indie en zijn omgeving bijzondere aandacht zal

hebben, terwijl anderzijds met een beknopte behandeling van oude-

en middeleeuwsche geschiedenis van Europa kan worden volstaan.

Ad 2. In de omschrijving vein dit examenvak kan een minder gelukkige

dooreenmenging van tweeerlei overwegingen worden gezien. In de

eerste plaats wijst het artikel op het belang, dat voor den algemeenen
historicus de kennis kan hebben van die speciale gebieden der geschie-

denis, die zich van het hoofdvak hebben losgemaakt en min of meer
een eigen leven zijn gaan voeren. Genoemd wordt met name de kunst-

geschiedenis, terwijl mede gedacht zal zijn aan de godsdienst- en de

rechtsgeschiedenis. In de tweede plaats is gedacht aan het belang, dat

de beoefenaar van de politieke en economische geschiedenis heeft bij

kennis van de politische en economische wetenschappen.

Het is gewenscht, voor Indie ten deze de volgende regeling te

maken. De student kiest, al naarmate hij zich meer aangetrokken ge-

voelt tot de staatkundige, de diplomatieke, de economische of de cul-

tuurgeschiedenis ^®), voor zijn candidaatsexamen resp. inleiding in

de rechtswetenschap (of staatsrecht), volkenrecht, economic of socio-

logie, m. a. w. telkens die wetenschap, die hem de theoretische grond-

slagen biedt van het complex, dat hij historisch wil bestudeeren. Ver-

volgens zal op het doctoraalexamen vanzelf met de voorkeur van den
candidaat rekening worden gehouden, zonder dat het noodig of zelfs

gewenscht is, dat als examenvak speciaal genoemd wordt: staatkundige

geschiedenis, economische geschiedenis enz.

Ad 3. Het is noodzakelijk, dat de Indische historicus in staat is, kennis

te nemen van de historiebronnen van het land. Hij moet dus blijk geven,

Maleische en Javaansche (ook oud-Javaansche) teksten te kunnen
lezen en verstaan. Daarnaast kan de eisch van interpretatie van Neder-

landsche teksten gevoegelijk beperkt blijven tot die uit den Compagnies-

tijd; het Middelnederlandsch kan derhalve achterwege blijven.

Bij het onder 3 genoemde vak sluit zich als vanzelf aan de palaeo-

graphie, epigraphie en diplomatiek, welke noodzakelijke vakken in het

44) Met gocdvinden der iaculteit kunnen ook de beginselen van een anderen tak der ge-

schiedenis dan die der kunstgeschiedenis gekozen worden.

45) Met goedkeuring der faculteit kunnen ook teksten in een andere taal worden gekozen.

46) De godsdienst- en kunstgeschiedenis kunnen buiten beschouwing blijven, daar de
wetenschappen, op dit complex betrekking hebbende, voorloopig niet verteganwoordigd zullen zijn.
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Doctoraalexamen

.

Tivee richtingen.

programma van Holland niet uitdrukkelijk worden vermeld. Deze
toevoeging kan nauwelijks als een verzwaring worden aangemerkt.

Het candidaatsexamen in de geschiedenis kan dus als volgt worden
omschreven:

1. Algemeen overzicht der geschiedenis, inzonderheid die van

Europa na 1500 en die van Zuid-Oost-Azie.

2. De beginselen van de algemeene rechtswetenschap, van het

staatsrecht, van het volkenrecht, van de staathuishoudkunde of van de

sociologie, ter keuze van den candidaat.

3. De interpretatie van oud- en nieuwjavaansche, maleische en

zeventiende eeuwsche Nederlandsche historische teksten

4. De beginselen der epigraphie, der palaeographie en der

diplomatiek.

Ten aanzien van het doctoraalexamen in de geschiedenis bepaalt

het Academisch Statuut zich tot de algemeene aanduiding, dat als

hoofdvak kan worden gekozen de oude geschiedenis (inch die van

West-Azie en Egypte), de geschiedenis der middeleeuwen of denieuwe
geschiedems (beide zoowel algemeene als vaderlandsche). Voor Indie

is, gelijk reeds werd aangestipt, een meer gedetailleerde regeling wen-
schelijk.

De studie in de geschiedenis zal zich na het candidaatsexamen in

twee richtingen splitsen: de oude en de nieuwe geschiedenis.Wie zich

meer in het bijzonder op de oude geschiedenis van deze gewesten

toelegt, zal tevens geexamineerd moeten worden in de oude geschie-

denis van Zuid- en Oost-Azie en in de archaeologie. Voor hem zal

verplichte verdere studie in de nieuwe geschiedenis — waarvan de

hoofdzaken reeds tot het candidaatsexamen behooren— onnoodig zijn.

Daarentegen zal voor hen, die de nieuwe geschiedenis als hoofdvak

kiezen, de oude geschiedenis niet als bijvak gemist kunnen worden. De
nieuwe geschiedenis van Zuid- en Oost-Azie zal eveneens tot de

verplichte bijvakken behooren voor deze richting.

Buiten de vermelde vakken zullen de studenten van beide rich-

tingen een keuze moeten doen uit een reeks van vakken, die als hulp-

wetenschap voor de geschiedenis hunne beteekenis hebben.

Het doctoraalexamen in de geschiedenis zal derhalve de volgende

vakken omvatten;

a) Richting oude geschiedenis.

I. Hoofdvak: Oude geschiedenis van Zuid-Oost-Azie.

II. Bijvakken: i. oude geschiedenis van Zuid- en Oost-Azie.

2. Archaeologie van Zuid-Oost-Azie.

3. Naar keuze: vergelijkende kunstgeschiedenis van
Zuid- en Oost-Azie, ethnologie, adatrecht, nieuwe
geschiedenis van Ned. -Indie, vergelijkende rechtsge-

schiedenis, capita selecta uit de algemeene geschie-

denis, sociologie, psychologie of een ander vak,

ter goedkeuring door de faculteit.

47) Het is onnoodig, de kennis van het Portugeesch als examenvak verplicht te stellen.
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b) Richting nieuwe geschiedenis.

I. Hoofdvak: Nieuwe geschiedenis van Ned. -Indie.

II. Bijvakken: i. oude geschiedenis van Zuid-Oost-Azie.

2. nieuwe geschiedenis van Zuid- en Oost-Azie en

aangrenzende gebieden.

3. keuzevak als bij richting a).

Omtrent de wenschelijkheid van splitsing van het candidaats- en

doctoraalexamen kan verwezen worden naar het vrocger bij het studie-

plan der Indonesische taal- en letterkunde opgemerkte.

Zooals reeds werd aangestipt in § 2, zal met de oprichting van de

faculteit der letteren tevens de mogelijkheid ontstaan, dat in Indie een

volledige middelbare acte voor de Inlandsche talen wordt verkregen.

Tot dusverre geschiedde de opleiding van docenten in de inheemsche

talen voor de Osvia’s, de H. 1 . kweekscholen en de Inlandsche nor-

maalscholen door een 2% jarige opleiding aan het instituut-Kats (i

jaar schriftelijk, jaar mondeling), welke opleiding echter niet als

een middelbare kan worden aangemerkt. Nu de oprichting van de

nieuwe faculteit tot gevolg heeft, dat voor alle in aanmerking komende
vakken bevoegde docenten te Batavia aanwezig zullen zijn, zal gehoor

kunnen worden gegeven aan den wensch, door den Volksraad op 19

November 1928 door aanneming eener motie-Moelia c. s. uitgespro-

ken ^®), ,,dat het wenschelijk is om het onderwijs in de inheemsche

,,talen aan inrichtingen van middelbaar onderwijs en daarmede over-

i.eenkomende vakscholen op te dragen aan leerkrachten, in het bezit

,,van een middelbare bevoegdheid.”

De bedoelde middelbare acten landstaal zullen, evenals in Hol-

land met de M. O. -acten voor de moderne talen geschiedt, in een A-
acte en een B-acte gesplitst dienen te worden. Hiervan zal de A-acte

derhalve een bewijs zijn, dat de bezitter de betrokken talen (hetzij Ja-

vaansch en Maleisch, hetzij Javaansch en Soendaneesch) grammati-

caeil zuiver spreekt en schrijft *^), terwijl de B-acte van den candidaat

eene diepergaande kennis van de historische ontwikkeling der taal en

der letterkunde vordert. De B-acte zal dus dezelfde vakken betreffen,

die voor het candidaatsexamen in de Indonesische taal- en letterkunde

worden gevraagd (Arabisch en Sanskrit), waartegenover de eischen

voor de A-acte meer overeenkomst zullen hebben met die voor het

doctoraalexamen. Het verschil met de universitaire opleiding is dus

dit, dat bij deze laatste de studie van het Sanskrit en het Arabisch den
grondslag vormt, terwijl ze bij de middelbare opleiding de verdieping

van de studie der inheemsche cultuurelementen dient te geven. Bij-

zonderheden omtrent examenprogramma, regeling van de toelating

tot de actestudie enz. behoeven te dezer plaatse niet te worden ver-

48) Gedr. st. Ond. 75, afd. V, stuk 5.

49^ Bovendien zal evenals zulks bij de boven reeds genoemde middelbare A-acte voor
Nederlandsch het geval is van den candidaat moeten worden geeischt eenige kennis van de
Maleische (Soendaneesche) en Javaansche letterkunde en van de algemeene taalkunde, welke
laatste voor het begrijpen der grammaticale verschijnselen onmisbaar mag heeten. En ten slotte

zullen zij 00k moeten toonen de lessen in de Volkenkunde en de sociologie met vrucht te

hebben gevolgd. Afgezien hiervan zal bijzondere aandacht dienen te worden besteed aan het
idiomatisch-zuiver vertalen in en uit het Nederlandsch.



Trutituut'Kats.

Middelbare acten

Nederlandsch en

moderne talen.

Totlatingseiichen.

meld, daar zij geen rechtstreeksch verband houden met de nieuwe
faculteit zelve. De vraag, of na de instelling der nieuwe acten de in

Leiden verkrijgbare M. O.-acten voor inheemsche talen en voor land-

en volkenkunde— die in de practijk niet hebben voldaan— gehand-

haafd moeten blijven, zal nader overleg met het opperbestuur

vereischen.

Wat het instituut-Kats aangaat, dit zal zijn taak eventueel kunnen
blijven vervullen t. a. v. de inspectie van het onderwijs in de Inland-

sche talen en t. a. v. de opleiding voor lagere acten. Laatstgenoemde

acten zijn bestemd voor Europeesche onderwijzers, die als directeur

eener kweek- of normaalschool voor Inlandsche onderwijzers of als

inspecteurs van het Inlandsch onderwijs wenschen op te treden. Voor
deze categorieen het bezit van een M. O.-acte te eischen, zij het slechts

een A-acte, is voorloopig niet noodzakelijk.

De aanwezigheid van een leerstoel voor het Nederlandsch opent

de mogelijkheid tot eene studie voor een middelbare acte Nederlandsch

A en B, waarvan hier boven bereids een omschrijving is gegeven.

Gelijk daar tevens reeds werd aangeduid zal dienen te worden
overwogen of thans het tijdstip is aangebroken om de gelegen-

heid tot het behalen van middelbare acten voor de moderne talen te

creeeren.

Het spreekt vanzelf, dat de Oostersch-letterkundige afdeeling

van de A. M. S. te Solo de aangewezen vooropleiding is voor de studie

in de nieuwe faculteit, omdat aan deze school de studie der ,,Indische

humaniora” op den voorgrond staat. Echter bestaat het bezwaar, dat

de abiturienten niet verplicht zijn geweest tot het volgen van de lessen

in het Duitsch, terwijl zij toch in staat moeten zijn Duitsche weten-

schappelijke werken te bestudeeren. Daarom zullen maatregelen ge-

nomen moeten worden om van de aspirant-studenten te vorderen,

dat zij te Solo de facultatieve lessen in het Duitsch bijwonen. De meest

doeltreffende regeling zal deze zijn, dat zij niet tot de studie worden
toegelaten, tenzij het over te leggen einddiploma-Solo een aanteeke-

ning Duitsch bevat.

Moet, zooals in Nederland voor de studie in de letteren de kennis

van Latijn en Grieksch vereischt wordt en de H. B. S. derhalve geen

toegang daartoe geeft, ook in Indie de meer wiskundig georienteerde

school de bevoegdheid worden onthouden, hare abiturienten naar de

faculteit der letteren te zenden? De aldus geformuleerde vraag, die als

vanzelf opkomt, is niet zuiver gesteld. Wat voor Europa het Grieksch en

het Latijn is, is voor Indie het Arabisch en het Sanskrit— vakken dus,

die op geen enkele school voor middelbaar of voorbereidend hooger

onderwijs gedoceerd worden. De kwestie kan dus in Indie zelfstandig

worden beslist, buiten eenig verband met de Hollandsche regelingen.

Het schijnt nu gewenscht, noch de abiturienten van de A. M. S.

All en B, noch die van de 5-jarige H. B. S. of van de gymnasia (lycea)

den toegang tot de literaire faculteit te ontzeggen. Het tekort aan ken-

nis, dat al deze abiturienten bezitten ten opzichte van het Maleisch

en Javaansch, zal immers vanzelf door hen worden ingehaald, daar op
het doctoraalexamen (voor de historici; het candidaatsexamen) deze
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Verband tusschen

de Jaculteit en de

wetenschappelijke

bureaux.

Oudheidkundige

dienst.

Taal- en valken-

kundig bureau.

beide vakken worden geexamineerd Het onderwijs in de facuiteit

wordt echter ingesteld op de A. M. S. te Solo, zoodat de van andere

scholen afkomstige studenten — wier aantal trouwens niet groot zal

zijn — zich langs anderen weg de vereischte elementaire kennis van
Javaansch en Maleisch zullen moeten eigen maken.

Zooals reeds vermeld, ligt het in de bedoeling, de reeds bestaande

instellingen van wetenschappelijk onderzoek, voorzoover zij op het

terrein der nieuwe facuiteit komen, tegelijk met de oprichting dezer

facuiteit te reorganiseeren in dier voege, dat samenwerking en doel-

matige arbeidsverdeeling wordt verkregen.

Vooreerst de oudheidkundige dienst. Het is ten zeerste gewenscht,

dat de aan dezen dienst verkregen ervaring dienstbaar wordt gemaakt
aan den arbeid der facuiteit. Daartoe zal aan den chef van den dienst

een beperkte doceerende taak als buitengewoon hoogleeraar kunnen
worden opgedragen. Echter is het alsdan noodzakelijk, dat in de toe-

komst de facuiteit advies kan uitbrengen bij de benoeming van dezen
functionaris, opdat zekerheid bestaat, dat deze ook voor zijn doceerende

taak ten voile berekend is. Het spreekt welhaast vanzelf, dat de chef de
volledige verantwoordelijkheid voor zijn dienst zal behouden, en dat

hij deze niet met de facuiteit kan deelen. Laatstgenoemde zal derhalve

zich bepalen tot raadgevende leiding en te vergelijken zijn met een

commissie van advies Op deze wijze wordt bereikt, dat bij het

archaeologisch onderzoek ook de belangen van andere wetenschappen,

met name de epigraphie en de philologie, onder de oogen worden gezien.

Hetzelfde wat hier van den oudheidkundigen dienst werd gezegd,

kan worden opgemerkt omtrent het taal- en volkenkundig onderzoek.

De wenschelijkheid, dit onderzoek meer systematisch te doen plaats

hebben, is door de Regeering reeds erkend door op de begrooting

voor 1930 ^') gelden uit te trekken voor een taalambtenaar in alge-

meenen dienst. Aldus is de kern ontstaan van een noodwendig taal-

kundig bureau (beter te noemen: taal- en volkenkundig bureau) hetwelk

overigens niet administratief maar zuiver wetenschappelijk moet worden
gedacht Door stichting van een taal- en volkenkundig bureau of

taal- en volkenkundigen dienst zal worden bereikt, dat het tot dusverre

meer incidenteel geschiedende onderzoek onderdeel wordt van een

algemeen plan, en dat een overzicht van de diverse in den archipel ge-

bruikte talen (linguistic survey) zoo spoedig mogelijk wordt verkregen.

Tevens zal het bureau deskundige en geregelde controle uitoefenen

op den arbeid der afzonderlijke taalambtenaren, die daaraan onderge-

schikt worden gemaakt.

Het onderwijs in het Maleisch en het Javaansch in de facuiteit der

letteren zal door gewone hoogleeraren moeten worden gegeven, die

50) Wel zullen de abiturienten van de A. tvl. S. All de facultatieve lessen m het Duitsch,

die van de A. M S B, die in het Fransch moeten hebben gevolgd

51) De bestamde oudheidkundige commissie ilient gehandhaafd te blijven o a. omdat zij ook
technici onder hare leden telt Haar tank ligt trouwens op een ander gebied.

52) Aid. V, stuk 5, post 560 A, onderdeel b.

53) Er zal moeten worden gestreeld naar verlichting \an d^ administratiet^ak van de
leiders der wetenschappelijke diensten. Nader kan worden overwogen, op welke wijze dit moet
gcschieden.
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hun \ oIIe arbeidskracht aan het onderwijs moeten kunnen wijden. Het
belang dezer talen en het groote aantal te geven colleges— immers ook
voor de juridische faculteit moeten lessen in Javaansch en Maleisch

worden gegeven — vereischen zulks. De leider van het taalbureau zal

daartegenover belast kunnen worden met colleges in een andere taal

dan wel in de grondbeginselen der algemeene taalwetenschap en derg.

Zijne benoeming zal dus op den duur mede moeten geschieden op
advies van de faculteit. Dat aldus het bureau aan de faculteit wordt
gelieerd evenals de oudheidkundige dienst heeft nog dit voordeel, dat

aan de taalambtenaren zoo noodig het geven van bepaalde bijzondere

colleges kan worden opgedragen waar zulks noodig mocht blijken

(b. V. epigraphie, kunstgeschiedenis, praehistorie, bepaalde Indone-

sioche talen, vergelijkende taalkunde van de Indonesische talen en

derg.). Op deze wijze wordt bereikt, dat verscheidene talen aan de

universiteit worden vertegenwoordigd zonder dat een vast aangesteld

docent, die meermalen geen enkelen hoorder zou hebben, aanwezig

behoeft tc zijn.

Nog een andere overweging pleit ervoor, den oudheidkundigen

en den taal- en volkenkundigen dienst aan de universiteit te koppelen

:

de student zal in contact gebracht kunnen worden met het wetenschap-

pelijk onderzoek zelf ^‘). Onder leiding van den hoogleeraar-chef van
den dienst zal hij kleine onderzoekingen kunnen verrichten die voor

den dienst van belang zijn. Op deze wijze zal zijn belangstelling en

ijver in hoogere mate geprikkeld worden dan bij het werk, dat slechts

voor eigen oefening is bestemd. Daarom is het wenschelijk, dat deze

mogelijkheid zich niet beperkt tot de linguistische, ethnologische en

archaelogische vakken, en dat nagestreefd wordt het ideaal van den
Leidschen hoogleeraar Huizinga, dat de universiteit worde ,,het cen-

traal orgaan, dat de beoefening der wetenschap over geheel Indonesie

bijeenhoudt en bevordert” Zoo zouden in gevallen, dat op het ge-

bied van de Indische geschiedenis, van de Mohammedaansche instel-

lingen enz. een bepaald onderzoek noodig is, het gouvernement, c.q.

ook particuliere lichamen, zich tot de universiteit kunnen wenden. Op
deze wijze wordt een samenwerking tusschen wetenschap en praktijk

verkregen, die de universiteit slechts ten goede kan komen.

§ 5. KOSTEN.

Een juiste schatting van de kosten, die de oprichting van de fa-

culteit der letteren met zich zal brengen, is om verschillende redenen

moeilijk.

Wat de personeelskosten aangaat, deze zijn afhankelijk van de wijze

waarop de verschillende leerstoelen zullen worden bezet, hetgeen weder
afhangt van de keuze der personen, Eerst als deze gevonden zijn, is

54) Vgl het praeadvies van Dr. Esser voor het joneste congres van het Java-instituut (1929)
in Djawa, qe Jg No 6, p 273-274.

55) Gida 1923. IV, p. 146.
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het mogelijk uit te maken welke combinaties van vakken getroffen

kunnen worden. Zoo werd boven bv. al opgemerkt, dat de wijze

waarop de sinologie aan de Faculteit der Letteren zou worden ver-

tegenwoordigd, van de keuze der personen afhankelijk moest worden
gesteld. Verschillende combinaties zijn daarbij in theorie denkbaar.

Vermoedelijk zullen zes gewone hoogleeraren noodig zijn, bijv.

voor de vakken: Sanskrit (en cultuurgeschiedenis van Zuid- en Oost-

Azie), Arabisch (en insteliingen van den Islam), vergelijkende taalkunde

der Indonesische talen, welk vak wellicht met een ander te combineeren
valt, Javaansch, geschiedenis (van Europa, benevens nieuwe geschiede-

nis van Nederlandsch-Indie) en Nederlandsch (taal- en letterkunde)

Voorts moet gerekend worden op twee buitengewone hoogleeraren,

nl. een voor archaeologie (oude geschiedenis en kunstgeschiedenis van

Zuid-Oost-Azie) en een voor een of meer bijzondere talen van den
archipel; bovendien eventueel een lector voor de paedagogiek.

De kosten van een en ander zijn te begrooten als volgt:

6 gewone hoogleeraren, 6xi2xf 1200.— =/ 86.400.

—

2 buitengewone id , 2 x 12 x / 250.— — ,, 6.000.

—

I lector, 12 X / 900.— = ,, 10.800.

—

Toelage voorzitter der faculteit 12 x/ 250.
—

®') = ,, 3.000.

—

Standplaatstoelagen yxizxf 50.— = ,, 4.200.

—

Totaal = / 1 10. 400.

—

Het verdient opmerking, dat in de bovenstaande opgaven alleen

die personeelskosten zijn verwerkt, die ten laste van hoofdstuk V der

begrooting komen. Geen rekening is derhalve gehouden met de kosten

van overtocht, uitrusting en pensioneering.

Wat de materieele uitgaven betreft, deze zijn als volgt te om-
schrijven:

Studiebeurzen / 2.500.

—

Bibliotheek ,, 14.000.

—

Hoogere kosten van administratieven en huis-

houdelijken aard „ 2.500.

—

f 19.000.

—

De kosten van de aanschaffing van boeken en tijdschriften zijn

geraamd op hetzelfde bedrag, dat de Rechtshoogeschool aan hare boe-

kerij ten koste legt. Wellicht zal in het eerste jaar een hooger bedrag

bv. / 20.000, noodig zijn.

De totale kosten van de faculteit der letteren kunnen derhalve

begroot worden op f 1 10.400 +/ 19.000 of tezamen rond / 130.000

’s jaars.

56) Voor Maleisch is reeds een gewoon hoogleeraar aan de Rechtshoogeschool verbonden.

57) Deze komt te vervallen zoodra het ambt van rector magnificus der Universiteit wordt
ingesteld.

58) De kosten v'oor den Oudheidkundigen Dienst, die bercids op de begri^oting voorkomen,
worden hier niet afzonderlijk vermeld.
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Omtrent de vraag, in hoeverre het gebouw der Rechtshoogeschool,

dat de zetel zal worden van de Universiteit te Batavia, geschikt kan
worden gemaakt voor de behoeften der nieuwe faculteit, kan het vol-

gende worden medegedeeld.

De bestaande groote collegekamers kunnen zonder bezwaar ook
voor de faculteit der ietteren worden gebezigd. Voor kleinere college-

kamers, die als seminarium voor de studenten en tevens als werkkamer
voor den hoogleeraar kunnen dienen, is echter niet voldoende ruimte

aanwezig. In verband daarmede is een uitbreiding van het bestaande

gebouw niet te vermijden.

Deze uitbreiding zal tevens kunnen dienen ter behartiging van
een belang, dat reeds in § 4 werd voorgestaan: de wenschelijkheid, de

werkzaamheden van den oudheidkundigen dienst en die van den te

stichten taal- en volkenkundigen dienst te verbinden aan die van de
faculteit der Ietteren. Daartoe zullen beide diensten moeten worden
ondergebracht in het gebouwencomplex aan het Koningsplein, het-

geen tevens een noodzakelijke verbetering beteekent voor den oud-
heidkundigen dienst, die thans op zeer gebrekkige wijze in een gehuurd
perceel (a / 180.— per maand) is gehuisvest.

De aangewezen oplossing schijnt nu deze, dat het hoofdgebouw
van de bibliotheek, voor welker aanbouw op de begrooting voor 1930
als eerste termijn een bedrag van / 125.000 is uitgetrokken voor-

zien wordt van een bovenverdieping. Van de ruimte die aldus wordt

verkregen, zal pi. m. een derde gedeelte door den oudheidkundigen

dienst worden ingenomen; het overblijvende kan worden ingericht

voor werkcollegekamers der nieuwe hoogleeraren en voor den taal-

en volkenkundigen dienst. De kosten van deze tweede verdieping kun-

nen geschat worden op / 60.— a / 70.000.— Dit bedrag kan slechts

ten deele ten laste van de nieuwe faculteit worden gebracht, vermits

de Oudheidkundige dienst ook zonder deze een verbeterde huisves-

ting ten zeerste behoeft; bovendien komt alsdan de maandelijksche

huursom van het perceel in de Museumlaan ad / 180.— te vervallen,

De voorgestelde oplossing heeft derhalve het voordeel, dat zij met ge-

ringe kosten aan uiteenloopende behoeften bevrediging schenkt.

59) Hst. VII, post 705 onderdeel g.



EEN CENTRAAL INSTITUUT VOOR DE
INDONESISCHE LITERATUREN.
Een leekenketterij naar aanleiding van het Congres

van het Java-Instituut in December ig2g en de Verslagen

en Mededeelingen van de Afdeeling Taal-, Land- en

Volkenkunde van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap

van Kunsten en Wetenschappen ig26 — ig28

door

H. O.

Bij de debatten, gedurende het laatste

Congres van het Java-Instituut, gewijd

aan Oostersch Letterkundig Hooger On-
derwijs, heb ik een onderwerp gemist, dat

misschien niet precies tot het programma
behoorde, maar dat toch eigenlijk annex
was aan het onderwerp der besprekingen.

Gaarne had ik vernomen, hoe HH Prae-

adviseurs en debaters zich de vervulling

voorstelden van een taak, die tot de ge-

wichtigste van de nieuw op te richten

Faculteit zal moeten behooren, en wel:

het inventariseeren en verzamelen van het

materiaal, dat de basis moet vormen van
het hooger onderwijs.

In de praeadviezen heb ik gelezen, dat

de Gouverneur-Generaal den wensch heeft

geuit, dat niet alleen een hoogeschool tot

vorming van taalkundige werkkrachten zal

ontstaan, maar ook een centraal orgaan

voor het taal- en volkenkundig onderzoek

van den archipel. De volkenkunde hier

buiten beschouwing latende, eischt m.i.

de oprichting van een literaire faculteit in

Indonesia dringend ook de oprichting van
een Centraal Instituut voor de
Indonesische Literature n.

Ik vat onder ,,Indonesisch” hier ge-

makshalve samen geheel Nederlandsch-In-

die, en onder ,,Literaturen” niet alleen

geschreven, maar ook ongeschreven lite-

ratuur, mythen, verhalen, volksvertellingen,

fabelen, kunst- en volkspoezie, raadsels,

spreekwoorden, adatspreuken, kinderlied-

jes, enz., enz.

Dit Instituut zal de schakel moeten vor-

men tusschen het onderzoek in de aan-

grenzende landcn, en de centrale, waar
alles uit Nederlandsch-Indie samenvloeit,

wat met de literaturen van Indonesie in

den meest uitgebreiden zin van het woord,

zooals boven aangeduid, samenhangt.

De taak van dit Instituut kan worden
gesplitst in drie deelen:

a) Het inventariseeren van alles, wat

reeds verzameld is;

b) Het verzamelen van het materiaal,

dat nog te vinden is, en dat, zooals ieder

weet, dagelijks meer verdwijnt;

c) De vorming van een Centrale Bi-

bliotheek.

Ik zal probeeren, deze taken hieronder

nader te omschrijven.

A. Het inventariseeren van alles, wat

reeds verzameld is.

ledereen, die zich bezig houdt met Indo-

nesische taalstudies, weet hoewanhopigver-

spreid het reeds bijeengebrachte materiaal is,

en hoe weinig wij kunnen overzien wat

eigenlijk ook de tot nu toe meest bewerkte

literaturen, zooals deMaleische, Javaansche

en Soendaneesche, om slechts de hoofdgroe-

pen te noemen, bevatten. Ik zelf heb eens

eene poging gedaan, om eene ,,Maleische

Bibliographie” voor mijn eigen gebruik aan

te leggen. Ik had er voor noodig catalogi,

HSS-beschrijvingen enz., enz. van Batavia,

Leiden, Den Haag, Londen, Cambridge,

Brussel, Berlijn, Dresden, Muenchen, Ham-
burg, Singapore, doch ik ben er zeker van,

dat ik volstrekt nog geenvolledigheidbereikt



heb, want wat in tijdschriften etc. is ge-

publiceerd, heb ik maar tot een zeer klein

gedeelte kunnen nazoeken. Dit werk heeft

mij echter wel de mogelijkheid getoond,

om zulk een ,,inventaris” te vervaardigen,

speciaal indien niet een ,,particulier sadja”

zich ermee bemoeit, maar een openbaar

erkend Instituut, dat op steun van alle

kanten kan rekenen.

Practisch denk ik mij het werk als volgt:

De ,,Inventaris” wordt aangelegd met
een Kardex- of verwant systeem.

ledere taal krijgt haar eigen kardex sy-

steem. Waar wenschelijk, zijn de talen nog
weer te splitsen, b. v. Oudjavaansch, Mid-
deljavaansch, Middenjavaansch, Oost-

javaansch enz.

De literatuur van iedere taal wordt

weer gesplitst, zooals dit bij de tot nu toe

meer bewerkte talen reeds in de HSS.-ca-

talogi enz. is geschied. Steunende op de

catalogi en op mijn eigen ondervinding

zou ik b. V. de Maleische literatuur als

volgt indeelen:

I) Boeken der wijsheid en zedeleer.

II) Verhalen;

1) Romans
2) Penglipoer Lara Verhalen

3) Volksverhalen

4) Dierfabelen

5) Desa-legenden

III) Mohammedaansche Legenden
IV) Geschiedenis (volgens Oostersche

opvatting)

V) Wet en Adat
VI) Religie en godsdienst

VII) Poezie

1) Kunstdicht (sjaers)

2) Volksdicht (pantoens enz.)

VIII) Diversen:

1) Spreekwoorden

2) Raadsels

3) Kinderliedjes

4) Adatspreuken
enz., enz.

IX) Taalkunde ( Woordenboeken,
spraakkunsten enz.)

Deze ver doorgevoerde indeeling is na-

tuurlijk alleen noodig bij talen, waarvan
bekend is, dat zij eene uitgebreide litera-

tuur bezitten; bij primitievere literaturen

of bij zulke, waarvan tot nu toe zeer weinig

of niets is verzameld, kan de indeeling

veel eenvoudiger zijn.

leder werk krijgt zijn kardexkaart, die

de noodzakelijke gegevens moet bevatten.

Natuurlijk eerst den titel. Verder bij HSS
b. V. den oorsprong, indien vermeld wordt,

waar het werk te vinden is (nummer van
den betr. catalogus), dan waar andere
handschriften van hetzelfde werk te vinden
zijn, met catalogusnummers enz., en waar
eene inhoudsopgave is verschenen. Indien

de tekst reeds uitgegeven is, door wien dit

geschied is, wanneer en waar. Indien over

het werk iets gepubliceerd is, te vermelden
door wien, waar en wanneer. Onder deze
rubrieken moet veel plaats zijn op de kar-

dexkaart voor eene zeer beknopte inhouds-

opgave. Zoover deze reeds gedrukt ver-

schenen is kan ze uitgeknipt en opgeplakt

worden.

Naast dit kardexsysteem ware een re-

gister aan te leggen, bevattende alleen de
titels, en waaruit zonder meer kan worden
nagegaan, wat er aan nieuwe werken voor
de publicatie in de jaarlijks uit te geven

,,Indonesian Bibliography” gedurende een
jaar is bijgekomen (zie beneden onder pu-
blicaties van het Instituut).

Deze afdeeling moet zich ook bezighou-

den met het opsporen van reeds verzamel-

de, nog niet gecatalogiseerde werken, waar-
van zeker nog een groot aantal in openbare
en particuliere bibliotheken in Europa en
Indie te vinden is. In het ,,Kwartaalblad”

(zie beneden onder publicaties van het

Instituut) moet op deze verspreide schat-

ten attent worden gemaakt, en waar zulks

niet door de eigenaren geschiedt, moet in-

ventariseering met korte inhoudsopgave
door correspondenten van het Instituut

plaats vinden, waartoe de eigenaren zeker

gaarne hunne medewerking zullen verlee-

nen. Het komt hierbij niet op tekstkritiek

en vergelijking aan, maar hoofdzakelijk op
inventariseering, teneinde tot een over-
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zicht van wat er ueherhaupt bestaat te kun-
nen geraken.

B. Het verzamelen van materiaal, zoover

het nog te vinden is.

Dit is zeker de moeilijkste taak van het

Instituut, echter niet onuitvoerbaar. Het
werk zal voor het grootste gedeelte door
leeken moeten worden gedaan. Maar ook
de leek kan goed werk verrichten, mits hij

vakkundig wordt geleid, en ervoor gezorgd
wordt, dat hij plezier heeft in zijn werk. Ik

moge een voorbeeld uit mijn eigen leven

geven. Ik heb vroeger in de Straits Settle-

ments en in Nederlandsch-Indie insecten

verzameld, die ik op wensch van mij per-

soonlijk bekende directeuren aan verschil-

lende musea heb geschonken. Ik kreeg

dan een gedrukt bedankje, op zijn best met
een eigenhandig geschreven persoonlijken

groet van den betrokken Directeur er on-

der, en daarmee was het uit. Nooit kreeg ik

te hooren of de verzamelingen werden be-

werkt en of zij van waarde waren of niet.

Later kwam ik, schriftelijk, in aanraking

met een specialist op een bepaald gebied.

Op zijn aanwijzingen heb ik verzameld;

iedere zending werd prompt doorgezien,

ik kreeg een kort bericht, wat er nieuws

in was, kreeg aanwijzingen, wat nog nader

moest worden bestudeerd en wat nog op
te helderen ware, practische wenken, enz.

enz. Op deze manier werd het werk voor

mij buitengewoon interessant, ik vond er

voldoening in, en geloof ook, dat het voor

de wetenschap niet zonder nut is geweest.

Eerst het overlijden van den specialist, met
wien ik jarenlang in correspondentie heb
gestaan zonder hem ooit te zien, heeft acUi

mijn werk een einde gemaakt.

Voor deze basis van samenwerken tus-

schen vakman en verzamelaar zijn alle gege-

vens aanwezig. Voor ieder taalgebied, dat in

aanmerking komt, zal in de Faculteit een

specialist te vinden zijn, en in het gebied

zelf, d.w.z. in de streken, waar de taal ge-

sproken wordt, zal ook wel een correspon-

dent zijn te vinden. In het eerste nummer
van het ,,Kwartaalblad” moet in het kort

worden gezegd, wat verlangd wordt, en ge-

vraagd, wie zichvoor het werk wil opgeven.

De speciale correspondentie tusschen vak-

man en correspondent kan of direct ge-

voerd worden of, ter besparing van tijd

voor den vakman, door bemiddeling van

het Instituut. De hoofdzaak is, dat het

Instituut op zich neemt binnen redelijken

tijd, b. V. drie maanden na ontvangst, een,

zij het dan zeer kort bericht te geven over

iedere inzending en mede te deelen of zij

van belang is of niet. Voor den vakman zal

zoo’n bericht, dat op niet meer dan een

kort doorzien van het materiaal hoeft te be-

rusten, niet al te veel tijd te eischen. Deze
korte berichten worden in het Kwartaal-

blad gepubliceerd met den naam van den
inzender. Bijzonderheden, wenken enz.

blijven aan de particuliere corresponden-

tie overgelaten. Of de inzendingen eens

voor publicatie in aanmerking zullen komen
en of zij nader grondig zullen worden be-

studeerd hangt natuurlijk van tijd en om-
standigheden af; het hoofdpunt blijft, dat

de verzamelaar weet, dat zijne inzending

niet eenvoudig ergens is gedeponeerd,

maar is opgenomen in het bezit van het

Instituut, dat het bestaan van zijne inzen-

ding is bekend gemaakt, en dat zij, indien

zij van waarde is, eens een steen kan vor-

men in het gebouw van de wetenschap.

Als het Instituut deze leus wil hoog hou-

den ,,dass auch der Laie die Bausteine

fuer den Tempel der Wissenschaft zusam-

mentragen kann”, zal het verzamelaars

kunnen krijgen zoo veel het hebben wil.

Ik heb met bewondering het materiaal ge-

zien, dat Prof. Dr. Beyer van de University

of the Philippines heeft verzameld met
behulp van zijne inheemsche studenten uit

alle deelen van de Philippijnen. Sprookjes,

volksverhalen, dorpslegenden, fabelen,

liedjes, enz., enz., opteekeningen van zeden

en gebruiken, bijgeloovigheden enz., enz.

Het is niet het werk van een dag geweest,

maar van leiding, van liefdevolle ontwik-

keling van het eerste, dikwijls onbeholpen

begin af, net zoolang tot waardevolle resul-

taten werden bereikt. En de verzamelaars
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zelf hebben er pleizier en voldoening in

gevonden. Ik geloof niet, dat de bewoners

van de Philippijnen meer aanleg voor zulk

werk hebben dan die van Indonesie. Het

begin moot zijn, belangstelling tc wekken

voor het Instituut, en deze belangstelling

later gaande te houden. De inheemsche

lecrlingen van de hoogere klassen van de

Middelbare scholen, van de Stovia, Nias,

Osvia, Kweekscholen enz., enz., zij alien

kunnen mee helpen verzamelen. Hoeveel

is er niet alleen op Java, dat nog niet ver-

zameld is? Zeg den jongens en meisjes, als

zij met vacantie naar huis gaan, wat het

Instituut gaarne zal hebben en hoe, en zij

zullen het brengen. Op elk van deze scho-

len zal wel een onderwijzer gevonden kun-

nen worden, die belang stelt in het werk

van het Instituut. Laat hem eene vereeni-

ging van leerlingen oprichten, die zich op-

geven voor het verzamelen, en laat deze

vereeniging als groep ,,correspondent” wor-

den van het Instituut. Neem de inlandsche

onderwijzers van de inlandsche scholen in

den geheelen archipel in den arm en laat

ze verzamelen! Wat er bij elkaar komt, zal

een bont mengelmoes zijn, en evenveel

kaf als koren bevatten. Maar dat doet er

niet toe; hoofdzaak is, dat voorloopig ver-

zameld wordt, wat nog te vinden is, eer

het verdwijnt. A 1 zullen woordkeus en

spelling niet bijster goed zijn, en de Hol-

landsche vertalingen, die erbij verlangd

moeten worden, meer dan gebrekkig, het

doet er niet toe. Als later de Faculteit de

‘‘field workers” aflevert, hebben dezen

reeds in hun studietijd de beschikking ge-

had over materiaal, dat als basis kan dienen

voor hun toekomstig werk.

Het materiaal, dat zoo bijeenkomt, moet
gezift en ingedeeld worden, geinventari-

seerd en gecatalogiseerd, een moeilijke

taak bij eene zoo heterogene massa. Het
kardexsysteem zal ook hier goede diensten

kunnen bewijzen, en ‘‘where there is a

will, there is a way”. Ik heb zelf eens een

systeem uitgevonden, om Maleische pan-

toens te catalogiseeren, (steunend op den
derden regel), en het met succes op enkele

duizenden toegepast. Het is enkel een zaak

van organisatie.

C. De vorming van een Centrale Biblio-

theek.

Deze bibliotheek ware te splitsen in

twee deelen:

a) Werken in inheemsche talen, Hss of

gedrukte werken.

Voor dit doel zijn twee wetten noodig:

een, die den uitvoer van inlandsche HSS
zonder toestemming van het Instituut ver-

biedt, en een andere, dat van alle boeken,

die in Nederlandsch-Indie in inheemsche

talen uitgegeven worden, ten minste een

exemplaar door den uitgever aan het In-

stituut moet worden aangeboden. De eerste

wet zal drie eeuwen te laat komen. Ik moet
altijd denken aan de woorden van Abdoellah

bin Abdoelkadir Moensji over het ver-

dwijnen van de M'aleische literatuur: Ab-
doellah ’s vader werd door het Hollandsche

Gouvernement naar Riouw, Kelantan, Pa-

hang, Tringganu en Lingga gezonden om
Maleische hss op te koopen, en heeft zoo-

wat 70 stuks van verschillenden inhoud bij

elkaar gebracht. Later begon Sir Thomas
Stamford Raffles te verzamelen: ,,De men-
schen brachten hem honderden Maleische

boeken en verhalen, totdat eindelijk alle

Maleische verhalen uit den ouden tijd wa-

ren uitgeput; wat zij van hunne voorvade-

ren hadden geerfd, verkochten de men-
schen, en men kwam van verre ermee aan,

omdat zij er een goeden prijs voor kregen.

Zij dachten er niet aan, dat zij er later dom
door zouden worden omdat er geen

boeken meer zouden bestaan in hun eigen

taal, die zij zouden kunnen bestudeeren.

Die boeken waren alle met de hand ge-

schreven; indien zij gedrukt waren geweest

(Abdoellah heeft zelf in de eerste drukkerij

gewerkt, die door zendelingen in Malaya
werd opgericht) zou dat niet zooveel heb-
ben uitgemaakt, maar op die wijze ging het

zaad verloren tot op den huidigen dag”. *)

*) Inderdaad, onherroepelijk verloren, daar de geheele
handschriftenschat met het schip waarop deze naar Europa
verscheept werd, in de golven verdween. Red. Djawa.

no
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Veel anders dan met de Maleische HSS
is het met die in andere talen ook wel niet

gegaan; de Europeesche HSS-catalogi ge-

tuigen ervan. Een Volkenbondswet, dat

al deze HSS aan de landen van oorsprong

zouden moeten worden teruggegeven, is

wel niet te verwachten, en dat de tegen-

woordige bezitters zoo edelmoedig zullen

zijn ze terug te geven, nog minder. Het
Instituut zou dus moeten trachten, van
datgene wat reeds uit Indie is weggehaald,

afschriften te verkrijgen, of doubletten in

ruil, en op zijn weg zal het liggen, van alle

belangrijke werken tekstuitgaven te pu-
bliceeren. In samenwerking met Leiden
zal het Instituut ook crop aan kunnen stu-

ren, dat de academische proefschriften,

zooals dat in de laatste jaren reeds meer en

meer is gebeurd, nog meer critische tekst-

uitgaven bevatten.

Er zal echter ook nog heel wat in Indie

zelf te halen zijn; de ,,Kirtya” in Bali heeft

het reeds bewezen. Het doel van het In-

stituut moet zijn, deze verborgen schatten

op te zoeken, waarbij de bovengenoemde
,,correspondenten” detectivenwerk zullen

kunnen verrichten. Wat er gevonden wordt,

moet het Instituut voor geld of goede

woorden zien te verkrijgen, of in bruik-

leen, of in leen voor korten duur om er

een afschrift van te doen nemen.
Aanwinsten voor dit gedeelte van de

Centrale Bibliotheek zal het Instituut ver-

der kunnen verkrijgen uit geschenken, le-

gaten enz. Ik veronderstel, dat er in par-

ticulier bezit nog heel wat kostbare HSS
zijn te vinden, wellicht van groote waarde
voor den bezitter, zoolang hij met de stu-

die ervan zelf bezig is, doch niet meer,

wanneer hij Indie voor goed verlaat en

daarmee ook zijne studie, en nog minder
voor zijne erfgenamen. Indien het Insti-

tuut ervoor zorgt, dat iedereen in Neder-
landsch-Indie weet, dat het zich niet al-

leen beleefd aanbevolen houdt voor ge-

schenken en legaten in dit opzicht, maar
dat ook zulke geschenken hier niet een-

voudig zullen worden gedeponeerd maar
gecatalogiseerd, geinventariseerd, en het

bestaan en de waarde ervan zullen worden
bekend gemaakt, zal het misschien vele

gevers vinden, niet alleen onder Europea-

nen, maar ook onder Indonesiers, voor

wie een „poestaka” niet meer de waarde
bezit, die zijn voorvaderen eraan hechten.

Ook menschen, die toevallig in de gelegen-

heid zijn, een oud HS of dergl. te koopen,

en er anders niet veel belang in zullen stel-

len, zullen het misschien aan het Insti-

tuut ten geschenke geven.

b) eene taalkundige ,,Referenz-Biblio-

thek.”

Het Instituut moet trachten, zoo vol-

ledig mogelijk te verzamelen, wat op taal-

kundig gebied van Indonesia, in den meest

uitgebreiden zin van het woord, is ver-

schenen, en te rangschikken. Ik overdrijf

wel niet, als ik veronderstel, dat het ma-
teriaal heden ten minste in 36 verschillende

publicaties, mededeelingen, journals, tijd-

schriften enz. enz. is en wordt verspreid,

en alleen een Centraal Instituut zal in de

gelegenheid zijn, dat, wat reeds versche-

nen is, te verzamelen, en overdrukken te

verkrijgen van alles, wat op dit gebied nog
verschijnt. Het eerste, het verzamelen van
wat reeds verschenen is, is een zaak van
geld en organisatie, doorzien van anti-

quariaatscatalogi, enz. enz. Ook in dit op-

zicht zal het Instituut uit schenkingen, le-

gaten enz. veel aanwinsten kunnen boe-

ken. Het verzamelen van datgene, wat nog
verschijnt, zal meer eene zaak van orga-

nisatie zijn. Het Instituut zal of de publi-

caties in ruil tegen zijn eigen publicaties

ontvangen, of moet zien, separata van de
publicaties, die op het gebied van het In-

stituut liggen, te verkrijgen. Dit laatste

zal niet zoo moeilijk zijn door zich in

verbinding te stellen met de uitgevers,

of direct met de schrijvers. Eene be-

kendmaking aan de universiteiten van
de verschillende landen, dat het Insti-

tuut zich zeer aanbevolen houdt voor de
toezending van proefschriften, die op
zijn gebied liggen, zal ook niet zonder
succes blijven.

Ill



In dit gedeelte van de bibliotheek moe-
ten ook opgenomen worden alle inzen-

dingen van manuscripten op dit gebied,

woordenlijsten, spraakkunsten enz., waar-

bij voorloopig nog daargelaten kan worden,

of deze later voor publicatie in aan-

merking komen of niet. Zij moeten echter

gecatalogiseerd en geinventariseerd wor-
den, en hun bestaan moet bekend gemaakt
worden.

Het samenwerken en in elkaar grijpen

van A, B en C behoeft hier wel niet verder

uitgewerkt te worden.

Algemeene inrichting van het

Instituut.

Het Instituut staat onder leiding van de
Faculteit; uit de leden van de Faculteit

wordt het bestuur gevormd, dat in groote

lijnen den taak van het Instituut aan-

geeft. Voor de uitvoering van dien taak

moet het Instituut echter een groote mate
van zelfstandigheid bezitten. Het bestuur

wijst uit de leden van de Faculteit voor
ieder taalgebied een vakman aan, die ver-

plicht is, een gedeelte van zijn tijd voor
het werk in en voor het Instituut ter be-
schikking te stellen (zie boven).

Aan het hoofd van het Instituut staat

de leider. Dezen leider stel ik mij voor als

een man van goede opvoeding, met gezond
menschenverstand en organisatietalent, ge-

schikt in den omgang met Europeanen en
Inlanders. Hij behoeft geen vakman op
eenig taalgebied te zijn; ik zou eigenlijk

tegen een vakman zijn, om de neutraliteit

tegenover alle taalgebieden en tegenover
de vaklieden te bewaren. Ik zou liever

een van de zoo dikwijls gewraakte dilet-

tanten hebben, die zijn Europeesche talen

schrijft en spreekt, de algemeene toestan-

den in het Oosten, in zoover zij voor
het Instituut van belang zijn, eenigszins

kent, en een groote dosis enthousiasme
voor zijn taak medebrengt. Eenige oplei-

ding in modern bibliotheekbeheer zal noo-
dig zijn.

Als hulpkrachten zullen, behalve eene
secretaresse, hoofdzakelijk Inlandsche

schrijvers uit de verschillende taalgebieden

noodig zijn, die over goede kermis van het

Nederlandsch beschikken. Een gedeelte

van het werk van het Instituut, zooals het

overschrijven van teksten, het maken van
oppervlakkige inhoudsopgaven enz. enz.

zal als stukwerk kunnen worden uitge-

geven. Onder de inheemsche leerlingen

van de hoogere scholen enz. zijn er zeker

te vinden, die gaarne wat zullen willen

bijverdienen,

Publicaties van het Instituut.

De publicaties van het Instituut zou ik

willen splitsen in drie categorieen:

I) Het Kwartaalblad.

Een drie-maandelijksch blad, in het

Hollandsch uitgegeven, netjes, maar een-

voudig gedrukt, aangezien het in groote

massa’s moet worden verspreid en daarom
goedkoop moet zijn. Dit Kwartaalblad
moet worden de ,,Werbeschrift” van het

Instituut. Het eerste nummer moet een
kort overzicht geven over de taak van
het Instituut, de indeeling ervan, eene
opgave, wat het Instituut wenscht aan
materiaal en medewerking en een oproep
om correspondenten in de verschillende

taalgebieden te vinden. Dit eerste num-
mer moet worden toegezonden aan alle

menschen, waarvan verondersteld kan wor-
den, dat zij belang stellen in het werk
van het Instituut; om maar enkelen te

noemen: ambtenaren van het B.B., onder-
wijzers, zoowel Europeesche als Inheem-
sche, leden van het Bataviaasch Genoot-
schap, van het Java Instituut, enz. enz. De
verdere nummers zullen dan bevatten,

zooals boven reeds werd aangeduid, be-
richten omtrent ingekomen inzendingen,
met een korte bespreking daarvan, eene
opgave van desiderata, enz. enz. Dit Kwar-
taalblad moet belangstelling voor het In-

stituut in Nederlandsch-Indie opwekken
en in het leven houden; het moet de scha-
kel vormen tusschen het Instituut en zijne

medewerkers, voor zoover dat niet door
directe correspondence geschiedt.



II) De jaarlijksche publicatie “The Indo-

nesian Bibliography’’

.

Als ik voorstel, deze publicatie in het

Engelsch te doen verschijnen, geschiedt

dit uit ervaringen, bij onze buren in an-

dere kolonien opgedaan. Er zijn onder
de Engelsche, Fransche, Amerikaansche,

Britsch-Indische, Chineesche enjapansche
geleerden, die op de zustergebieden van
het Instituut werken, zeer, zeer weinigen

die de Nederlandsche taal machtig zijn,

en wat tot nu toe in het Nederlandsch op
dit gebied is gedaan en verschenen, is

meestal voor hen een gesloten boek ge-

bleven. Indien het Instituut niet alleen

voor Holland en Nederlandsch-Indie wil

werken, doch voor de taalkunde van de
geheele wereld, en een schakel wil vormen
tusschen de omliggende zustergebieden,

zal deze voornaamste publicatie van het

Instituut m. i. in het Engelsch dienen te

worden uitgegeven.

Deze “Indonesian Bibliography” zal het

overzicht geven, wat de indonesische lite-

raturen (weer in den meest uitgebreiden

zin van het woord) eigenlijk bevatten. In

het kort gezegd: het geheele werk van de

afdeeling A wordt in de Indonesian Biblio-

graphy in het Engelsch gepubliceerd. Ik

geef toe, een reuzentaak. Echter ook niet

onuitvoerbaar, al zullen er jaren over heen-

gaan, eer het eerste overzicht over ieder

taalgebied gereed is, en men met de ,,nieuwe

aanwinsten” of iets dergelijks kan begin-

nen. Indeeling enz. zal gelijk zijn aan die

van het kardexsysteem van afdeeling A.

Over de waarde van zoo’n publicatie behoef

ik mij wel niet verder uit te laten.

III) Vrije publicaties.

Ik versta hieronder alles, wat niet di-

rect met het Kwartaalblad en de Indone-

sian Bibliography samenhangt. Een tijd-

schrift van het Instituut, op taalweten-

schappelijke basis, met bijdragen van de

leden van de Faculteit enz., eigenlijk meer
een tijdschrift van de Faculteit, zal na-

tuurlijk het eerste desideratum zijn. Wen-
schelijk ware het, dat ook dit tijdschrift.

welken naam het ook moge hebben, in het

Engelsch is gesteld, Dit Tijdschrift kan

natuurlijk het best samen met de Volken-

kundige afdeeling worden uitgegeven. Be-

halve dit Tijdschrift kan het Instituut ook

nog tekstuitgaven, vertalingen, woorden-
lijsten en boeken, taalkundige werken,

enz. uitgeven, waarvan publicatie wensche-

lijk wordt geacht.

Over de Begrooting van het Instituut,

en waar de gelden vandaan moeten komen,
durf ik mij nog niet uitlaten. Ik denk aan

eene vaste, jaarlijksche bijdrage van het

Gouvernement, die niet te krap toegeme-

ten mag zijn, misschien ook eens in het

jaar of in de twee jaren een aandeel in de

hier zoo geliefde loterijen, verder van de

leden, subscribenten, donateurs.

Ik zou nog vele bladzijden kunnen vul-

len met wat het Instituut zal moeten en

kunnen doen. Doch ik zal mij beperken en

slechts in het kort te zeggen wat het In-

stituut moet zijn: het levende, kloppende

hart van het ,,Oostersch Letterkundig

Hooger Onderwijs.” Of wel: het moet in

de beoefening van de Oostersche Letter-

kunde in Nederlandsch-Indie datgene wor-

den, wat ’s Lands Plantentuin is voor de

beoefening der botanische studien. Zooals

de botanische wetenschap op school en

universiteit dikwijls zeer droog is, en ook

niet anders kan zijn, met systematiek, be-

schrijving, mikroskoop en herbarium, zoo

zal ook het door de Faculteit te geven Hoo-
ger Onderwijs dikwijls droog moeten zijn.

Maar in het Instituut zullen de leeraren en

de studenten van de Faculteit vinden, wat

iemand, die uit het laboratorium in den
Plantentuin komt, vindt: wel niet het oer-

bosch, maar het verzamelde, altijd nog aan-

groeiende materiaal, levend, groeiend en

bloeiend; het werken in dezen tuin zal eene

ontspanning zijn na het laboratoriumwerk,

het zal opwekken, prikkelen, duizend nieu-

we ideeen en materiaal geven voor het werk
van de Faculteit, en dat barer leeraren en

afgestudeerden. Het zal dus een dubbele



taak vervullen: op voorbeeldige, nieuwe

en frissche manier de gapende leemte aan-

vullen, die er tot nu toe in de wereldstu-

die van Oostersche Taal- en Letterkunde

bestond, en de Faculteit er voor bewaren,

dat zij het frissche leven verliest en wordt,

wat sommige faculteiten in Europa zijn

geworden; een doode boel! In zijn boek
Dinge, die man nicht sagt, geeft Dr. Kem-
merich er een treurige caricatuur van: eene

kunstmatig in het leven gehouden kolonie

van mesttorren en muggezifters, verdord

en zonder kracht iets anders te produceeren

dan mesttorren en muggezifters, en lang-

dradige, hoogst geleerde werken over din-

gen, waarin niemand dan de andere mugge-
zifters en mesttorren belang stellen, en
waar over een kleine font van een autori-

teit zeven studenten onder leiding van een

andere autoriteit hunne proefschriften

schrijven. Dr. Kemmerich komt tot de

treurige conclusie: ,,Das Universitaets-

Ideal ist der Meister der Beschraenktheit”.

Het ideaal van onze Faculteit moet worden
de scheppende geleerde, die uit de bak-

steenen, die verzameld worden, den tern-

pel der wetenschap bouwt. En het mate-

riaal, den prikkel daartoe zal hem geven

het Instituut voor de Indonesische lite-

raturen.
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DE SOENDANEESCHE DANS.

Soendaneesche tekst samengesteld door M. Soeriadiradja en I. Adiwidjaja.

Nederlandsche bewerking van

R. Ibrahim Singadilaga.

Tegenwoordig vindt men op vele plaat-

sen danscursussen, niet alleen in de ste-

den, zooals Bandoeng, Garoet, Soeme-
dang, Soekaboemi e.a., doch ook in de

dessa’s.

Een daarvan is de Wirahma Sari te

Rantjaekek, onder leiding van R. Sambas
Wirakoesoemah, loerah tevens danson-

derwijzer van genoemde plaats. De in

deze verhandeling behandelde leermetho-

de is overeenkomstig het bij dien cursus

reeds lang gevolgde systeem.

Dat de dans een niet te onderschatten

kunstuiting is en het innerlijk gemoeds-
leven vertolkt zal wel een ieder bekend

zijn. Als een waardevol nationaal bezit

en belangrijk cultureel element mag, moet
hij zelfs de belangstelling van de huidige

jongelieden hebben en heeft hij er alles-

zins aanspraak op, dat wij hem doen op-

leven en tot voile ontplooiing brengen.

Door alle tijden been en nagenoeg onder

alle volken der aarde heeft men zijn blij-

de gevoelens, in harmonieuze en rhyth-

mische lichaeimsbewegingen, den dans,

tot uitdrukking trachten te brengen en
deze vertolking van het innerlijk leven

is het juist, die hem tot een kunstproduct

maakt.

De Soendaneezen hebben een eigen dans,

die in twee groepen te verdeelen is, de
eerste groep de ibing (gecultiveerde dans)

en de tweede de djoged (origineele dans),

beide behooren tot de igel.

De ibing bestaat weer uit verschillen-

de soorten o.a. de ibing najoeb, de ibing

wajang (of topeng) en de ibing mamaroeng.
Dat iedere soort van deze ibing haar eigen

schoonheid heeft en eigen wijze van uit-

voering wat betreft bonding, stand en be-

weging spreekt van zelf, al komen thans

combinaties van i b i n g s voor.

Ook de d j o g e d kunnen wij verdeelen

in verschillende soorten, want de dans met
angkloengbegeleiding b.v. is heel anders

dan de bewegingen die men maakt bij de

rebana, en de schermdans (igel pentja) heeft

weer zijn eigen regels.

Evenals de taal en andere kunstuitingen

heeft de dans plaatselijke eigenaardighe-

den. Daarom spreekt men van ibing Koe-

ningan, ibing Tjirebon, ibing Tjiamis,

ibing Soemedang, die van de ibing Batang

afgeleid is.

In Bantam heeft men nog een andere

danssoort, die men rafeet noemt. Houding,

stand en beweging van dezen dans ver-

schillen in stijl met die van de vorige.

Er is een tijd geweest dat de regenten de

kunsten behartigden en in dien tijd werd de

dans druk beoefend. De meeste adellijke

jongelieden beoefenden den dans, soms
onder leiding van een door den regent

aangestelden dansonderwijzer.

In die laatste jaren heeft men de ibing, in

het bijzonder de ibing najoeb, weer doen

herleven. Op vele plaatsen heeft men er

cursussen voor. Doch men leert niet meer

den zuiveren najoebdans van vroeger, maar
combineert dien met enkele gedeelten

(standen of houdingen) van andere dans-

soorten. Zoo ziet men tegenwoordig in de

gewone najoeban den danser een stand of

dansfiguur vertoonen, die feitelijk niet tot

den najoebdans behoort, maar b.v. tot

den wajang-, topeng- of zelfs schermdans.

De pentja, vroeger zeer in den smaak van

de jongelieden en overal beoefend, wordt

in den laatsten tijd evenals de djoged door

den bovengenoemden dans verdrongen

en komt nog slechts voor op het platte land.

De danssoort, die nu in zwang is, kunnen
we beschouwen als te zijn afkomstig uit

Koeningan (Soemedang en Tjiamis vor-



men in den zin van den dans een geheel

met Koeningan) en is a.h.w. een nalaten-

schap van den alom bekenden danser en

edelman uit Soemedang, R. Gandakoesoe-

mah, meer bekend onder den naam van

Aom Dojot, in leven wedana van Leuwi-

liang.

Deze verhandeling bevat alleen de grond-

beginselen van den dans, omdat ze meer
bestemd is als leidraad voor degenen, die

meergenoemde kunst willen aanleeren.

De grondbeginselen worden in twee groe-

pen verdeeld, de eerste groep voor den fij-

nen dans {ngalamha en lejepan) en de twee-

de voor den meer krachtigen (monggawa).

De leerlingen, die zich nog moeten in-

werken in de grondbeginselen krijgen,

zoowel bij genoemden danscursus Wirahma
Sari als elders, steeds de gemakkelijkste

lagoe ter begeleiding bij hunne oefening,

d.z. de renggong voor de lejepan en de ben-

drong voor de monggawa.

De standen, bewegingen en houdingen

worden hier niet alleen toegelicht, doch
hier en daar ook voorzien van een verklaring

hoe ze moeten zijn in verband met de ga-

melanbegeleiding. Het karakter van den
dans, dat, zoo de danser het begrijpt en er

een goed gebruik van maakt, ,,leven” in de

verschillende bewegingen brengt, wordt

eveneens besproken.

J. Voor den aanvang.

Men maakt de sila, gelijk men doet te-

genover hooggeplaatste personen. De han-

den legt men in den schoot, hetzij gewoon
op elkaar dan wel met de vingers tusschen

elkaar. De duimtoppen moeten in het laat-

ste geval tegen elkaar drukken en naar

boven gericht zijn (zie figuur i).

Wil men in nog beleefdere bonding zit-

ten, dan legge men daarbij de beide ellebo-

gen op de dijen, zoodat men dus voorover

gebogen zit (sila mando).

In deze bonding Inistere men oplettend

naar de gamelan en vlak voor de gong ge-

slagen wordt maakt men de sembah. Deze
sembah, genaamd sembah moenggaran,

is de eerste sembah van den danser en

geschiedt op de volgende wijze. De hand-

palmen moeten tegen elkaar drnkken en de

dnimtoppen raken even den nens (zie

figunr 2). Met den gongslag maakt men
een kleine zijwaartsche beweging met het

hoofd, de god eg.

Hierna verandert men van bonding n.l.

door wat rechtop te gaan zitten, het rechter-

been naar voren nit te strekken en het lin-

ker naar achteren te vonwen, stennend op

de hiel van het linkerbeen (tjalik dekoe).

De handen laat men dan op de dijen rnsten

ter hoogte van de knie (zie fignnr 3).

Nn strekt men de armen nit en maakt

daarmee kleine bewegingen, begeleid door

gendangslagen. Met den gongslag maakt

men weer de sembah, waarna men zich

opricht om over te gaan tot den aanvang

van den dans, welke ,,ngalamba” wordt

genoemd.

2. Ngalamba.

Men staat met de beenen wat wijd van

elkaar, meer stennend op het linkerbeen,

zoodat het rechter ,,vrij” komt en gemakke-

lijk kan worden bewogen (koeda-koeda

tangtoeng ibing). De teenen van den rechter-

voet moeten naar den bnitenkant zijn ge-

keerd. Met de linkerhand hondt men het

eind van de krisscheede (bontos) vast, ter-

wijl de rechterhand voor op de rechterdij

wordt geplaatst (fig. 4). In deze bonding

staat men stil met het gelaat fier naar

voren gericht, totdat de gong haar gelnid

laat hooren.

Kort hiervoor, maar nog steeds in den-

zelfden stand — nn genoemd koeda-koeda

rengkak moenggaran, omdat men daarbij

dansbewegingen begint te maken— maakt
men kleine bewegingen met de schonders

(reundeuk). Daarna strekt men langzaam

de armen nit, de linkerarm zijwaarts opge-

heven bijna horizontaal ten opzichte van

den schonder en de rechterarm eenigszins

krom naar voren gestoken. Met den pols

maakt men draaiende bewegingen, twee

keer naar links en twee keer naar rechts,

om ten slotte te komen tot den stand zooals

in fig. 5 is aangegeven.
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Langzaam schuift men nu den rechter-

voet naar links en plaatst hem vlak voor het

linkerbeen, met de hiel omhoog. De rechter-

hand moet hierbij worden teruggetrokken

en opzij geplaatst (fig 6). Daarna plaatst

men den rechtervoet naar voren en tegelijk

daarmee moet de rechterarm zijwaarts

worden uitgestrekt met de handpalm naar

achteren gekeerd (fig. 7 en 8). Het lichaam

buigt zich voorover (galeong), zoodat het in

plaats van het linkerbeen nu het rechter tot

steun heeft. Tusschen twee gongslagen in,

plaatse men den linkervoet vlak achter den
rechter, en gepaard met sierlijke kleine

bewegingen rekt men het lichaam uit. Vlak

voor den gongslag laat men het lichaam

weer zakken om bij gongslag den rechter-

voet opzij te zetten. Zoo doende krijgt men
weer den stand van fig. 5 (koeda-koeda).

Nu herhaalt men de in het begin van dit

hoofdstuk genoemde bewegingen, met dit

verschil echter dat men na de polsbewe-

gingen hier niet overgaat tot het verschui-

ven van den rechtervoet naar den linker als

in fig. 6 aangegeven, doch tot seloet d.i. een

beurtelings op- en neergaande beweging

van de handen. Voor den gongslag trekt

men den rechtervoet een beetje naar links

om dien straks als de gong geslagen wordt

weer op zijn vorige plaats terug te zetten.

Hiermede is eigenlijk de ngalamba besloten,

maar men kan ze nog met een phase ver-

lengen en wel tot den volgenden gongslag.

In dit geval krijgt men dan te zien den stand

van fig. 9.

Wil men eenige variaties geven aan de

bewegingen, behoorende bij het slot van

ngalamba (fig. 5), dan kan men dit doen door

de soder (salendang) aan beide uiteinden

op te tillen. De rechterhelft houdt men
tusschen wijs- en middelvinger van de

rechterhand over den schouder heen en de

andere helft opzij (zie fig. 10).

3.

Lejepan.

Nu komen wij tot den eigenlijken dans,

want het gedeelte, dat we boven hebben

besproken — ngalamba— is als het ware

de inleiding, de opening van dezen dans.

Bij ngalamba toch blijft de danser in een

stand, verandert slechts van plaats door

een enkelen stap, welke verandering niet

opvallend is.

Niet alzoo bij dit gedeelte van den dans.

Het kan niet in een stand worden uitge-

voerd, maar bestaat uit verschillende stan-

den.

Tot goed begrip van hetgeen wij zullen

bespreken, laten wij hieronder de standen

volgen in de volgorde zooals wij die ge-

woonlijk te zien krijgen bij de uitvoering

van lejepan.

Deze dansstanden zijn:

1. Adeg-adeg (de moenggaran, het begin

en de gewone adeg-adeg);

2. Intjid tjitjing;

3. Djangkoeng ilo (de moenggaran en de

gewone djangkoeng ilo);

4. Gedig dibaroeng oengkieuk;

5. Intjid oengkieuk;

6. Keupat toempang sikoe;

7. Gedig sorok;

8. Intjid kagok;

9. Djangkoeng ilo seloet ka gigir;

10. Engkeg gigir ngatoehoe;

11. Intjid lantjar;

12. Galang ngentja ngatoehoe ka hareup;

13. Intjid rangkep.

Dat elk van deze standen weer uit ver-

schillende dansbewegingen bestaat spreekt

van zelf, zooals 00k zal blijken uit het

volgende.

De stand van het lichaam bij koeda-koeda

moenggaran ibing, dus bij het begin van

lejepan, is gelijk aan dien bij het begin van

ngalamba, d.w.z. de beenen een beetje

wijd van elkaar, de rechterarm naar voren

gestoken en de linkerarm bijna horizontaal

met den schouder zijwaarts opgeheven.

Wil de danser hierbij de soder gebruiken,

dan moet de rechterhelft daarvan over den

schouder en de andere op zij worden ge-

houden (fig. 1 1). In dezen stand maakt men
been- en lichaamsbewegingen, nu en dan
—

• natuurlijk overeenkomstig de maat van

de gamelan— gepaard met een hoofdknik.

Vlak voor den gongslag gooit men de

rechterhelft van de soder naar achteren,



terwijl de andere helft wordt losgelaten.

Hierna gaat men over tot de intjid tjitjing,

d.i. op eenzelfde plaats bewegingen maken
met lichaam en armen, telkens vergezeld

van een rhythmische zijwaartsche beweging

van hoofd en schouders, van links naar

rechts en omgekeerd (fig. 12).

De djangkoeng ilo moenggaran begint met
het naar voren schuiven van den rechter-

voet, begeleid door gendangslagen. Men
plaatst hem recht voor den linkervoet met
de teenen naar den buitenkant gekeerd.

Die beweging van den rechtervoet moet
gepaard gaan met het vooroverbuigen van
het lichaam en het vooruitsteken van de
armen. In dezen stand maken de armen drie

keer polsbewegingen en wel zoo, dat wan-
neer bv. de handpalm van de rechterheind

naar den buitenkant, die van de linkerhand

naar den binnenkant gekeerd moet zijn

(zie fig. 13). Hierna plaatst men den linker-

voet naar voren, doch voordat men daartoe

overgaat, houdt men overeenkomstig de
gendangslagen de handen wijd van elkaar

(tjapang), als het ware een aanloop tot de
volgende dansfiguur, toempang tali. Tege-
lijk met den gongslag plaatst men den
linkervoet naar voren en de rechterhand

op de linker (toempang tali), zie fig. 14.

Men behoeft hierbij de handen niet op
elkaar te plaatsen; in dat geval is de ge-

wenschte stand afgebeeld in fig. 15.

Na de toempang tali laat men de rechter-

hand een boog beschrijven om de linker-

hand, om ten slotte de beide armen wijd

van elkaar te houden en een polsbeweging

met de rechterhand te maken, samenvallen-

de met den gendangslag (djangkoeng ilo).

Tegelijk met deze polsbeweging wordt de
linkervoet teruggetrokken en schuin voor
den rechtervoet geplaatst. Het lichaam

maakt dan kleine buigbewegingen naar
voren, zoodat de rechtervoet meer op de
teenen staat.

Na polsbewegingen te hebben gemaakt,
zooals bij moenggaran is beschreven, wor-
den de armen wijd van elkaar gehouden,
weer een aanloop tot de volgende toempang
tali. Deze keer echter moet de rechtervoet

naar voren worden geplaatst en de linker

-

hand op de rechter, niet omgekeerd, zooals

bij het begin. Zoo herhaalt men de djang-

koeng ilo tot 3 a 4 keeren. Wenscht men de

toempang tali niet uit te voeren, dan volge

men bij ,,rechtsche” djangkoeng ilo, den

stand zooals in fig. 16 en 17 is aangegeven.

Na djangkoeng ilo volgt gedig dibaroeng

oengkleuk. Deze benaming heeft deze eigen-

aardigheid, dat haar beteekenis feitelijk

in strijd is met de dansbeweging, die zij te

zien geeft. Gedig beteekent toch met den
hiel trappen of groote stappen maken,

terwijl de dansbeweging, die wij bij dezen

stand te zien krijgen, is het zich op de tee-

nen voortbewegen, of lichaamsbewegingen

maken op eenzelfde plaats.

Alvorens tot dezen stand over te gaan

brengt de danser zijn beide handen op de

heup, op de wijze zooals in fig. 18 is aan-

gegeven. Hij steunt op den linkervoet en

laat den rechtervoet vrij, met de hiel omhoog
en de knie naar den buitenkant gekeerd.

Tegelijk met den gendangslag laat hij de

hiel van den rechtervoet zakken, welke

voetbeweging gepaard moet gaan met het

naar rechts wiegelen van het lichaam en

het knikken van het hoofd in die richting.

Dadelijk hierop volgt het plaatsen van den
linkervoet naar voren. De danser maakt
weer dezelfde bewegingen als bovenver-

meld, met dit verschil alleen, dat de rich-

ting van het wiegelen van het lichaam

en het knikken van het hoofd nu naar links

is. Zoo danst men voort in dezen stand, tot-

dat de gamelan aangeeft, dat men tot den
anderen stand kan overgaan en wel tot de

intjid oengkleuk.

Bij het overgaan naar dezen stand wordt
de linkerarm vlug zijwaarts opgeheven en

de soder tusschen duim, wijs- en middel-

vinger, met den rechterarm naar voren

gebracht (fig. 19). De stand van de bee-

nen kan ongewijzigd blijven als bij gedig

oengkleuk met dit verschil echter, dat bij

het naar voren plaatsen van den voet, deze

twee keeren den grond moet raken, n.l.

een keer met de teenen en de tweede keer

met de hiel. A1 deze voetbewegingen moe-
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ten gepaard gaan met lichaams- en hoofd-

bewegingen.

De stand van de armen is dezelfde als bij

het begin, met vingertrillingen ter verhoo-

ging van de sierlijkheid. Hoe de stand moet
zijn van het linkerbeen bij het heffen van
de hiel kan men zien in fig. 20.

Bij het overgaan van bovengenoemden
dansstand tot den volgende, dus tot de

keupat toempang sikoe, moeten de armen
tegelijk met het naar voren verplaatsen van

den rechtervoet zijwaarts worden opgehe-

ven.

Met den gongslag brengt men den linker-

voet tegelijk met den rechterarm naar vo-

ren, gevolgd door den linkerarm. De rech-

terarm maakt eerst een opwaartsche bewe-
ging om dan, na eenpolsbewegingtehebben
gemaakt, ter hoogte van het hoofd neer te

dalen, rustend als het ware op den pols van
de linkerhand, die intusschen naar binnen

is gebogen. Soms houdt men bij deze be-

weging de soder in de rechterhand, zooals

in fig. 21 is afgebeeld.

De bewegingen van lichaam en hoofd
moeten in overeenstemming zijn met die

van voeten en armen, en de toempang sikoe

geschiedt alleen bij het naar voren plaatsen

van het linkerbeen. Bij het naar voren plaat-

sen van den rechtervoet moet de linkerarm

naar voren worden uitgestoken en de rech-

terarm zijwaarts.

Zooals we reeds eerder hebben gezien in

het begin van dit hoofdstuk zijn er na deze
nog verscheidene standen bij dit gedeelte

van den dans, die wij echter niet uitvoerig

zullen bespreken, aangezien ze min of

meer een herhaling zijn van de vorige.

De dansbewegingen daarbij zijn afgeleid

uit de vorige, zoodat uitvoerige bespreking

daarvan niet alleen onnoodig, doch mis-

schien 00k voor beter begrip minder ge-

wenscht is.

Daarom zullen wij hieronder volstaan

met het behandelen van de afwijkingen,

die deze dansstanden te zien geven ten op-
zichte van de reeds besprokene.

Bij gedig sorok, de dansstand, die direct

op keupat toempang sikoe volgt, is de

stand van het lichaam en armen gelijk aan

die in fig. 13. De hielen moeten echter

tegen elkaar geplaatst worden met de teenen

naar buiten gericht, terwijl men de knieen

wijd van elkaar houdt. Telkens bij het naar

voren plaatsen van den voet maakt men
polsbewegingen. Wanneer b.v. de rechter-

voet naar voren wordt geplaatst dan moet
de rechterhandpalm naar den binnenkant

en de linkerhandpalm naar voren gekeerd

zijn.

Intjid kagok, het vervolg van bovenge-

noemden dansstand, is een nabootsing van

een pentjafiguur (vechtdans) met als grond-

slag de reeds besproken intjids. De stappen,

die men daarbij maakt, zijn wijdsch en

moeten gepaard gaan met pareerende bon-

ding van de armen. Er moet in deze bewe-

ging iets mannelijks zijn, dat van vlugheid

getuigt.

Het verschil van djangkoeng ilo seloet,

die nu moet volgen, met de reeds besproken

djangkoeng ilo, ligt hierin dat bij eerst-

genoemde in plaats van voorwaartsche

bewegingen men twee stappen naar links

doet, om met den derden stap de seloethe-

weging te maken, een beweging die ook

aan een pentjafiguur is ontleend en waar-

van we reeds gewag hebben gemaakt in het

begin van ngalamba (zie koeda-koeda)

.

Engkeg gigir ngatoehoe, de naam spreekt

reeds voor zich. Gigir beteekent zijde, dus

engkeg gigir katoehoe beteekent zijwaartsche

beweging naar rechts. Men doet dit door

telkens den rechtervoet zijwaarts te plaat-

sen, gevolgd door den linkervoet. De stand

van het lichaam en armen is gelijk aan die

in fig. II.

Men voert dezen stand in een halven cir-

kelvorm uit en eindigt daarmec midden in

den kring. Hierna gaat men over tot intjid

lantjar d.i. een combinatie van allerlei

intjids.

Nu komt de op een na laatste dansstand

in de lejepan, dien we kortheidshalve

galang zullen noemen. Deze dans heeft den
stand zooals in fig. 14 is afgebeeld en ver-

schilt hiervan slechts in dit opzicht dat de

toempang tali in voorwaartsche richting



geschiedt, dus niet zijwaarts, terwijl de

voeten in een lijn staan en de knieen van

elkaar zijn. Na dezen stand maakt men
bijna dezelfde bewegingen als bij djang-

koeng ilo met een paar stappen naar links

en rechts, om ten slotte te komen tot den

stand als bovengenoemd.

Het slot van lejepan is de intjid rangkep.

Ook in dezen stand is de danser, gelijk bij

intjid lantjar, niet gebonden aan een be-

paalden regel. De stappen, die men hierbij

maakt, moeten echter gelijk zijn aan die,

welke we reeds besproken hebben bij

intjid oengkleuk.

4. Monggavoa.

Dit derde gedeelte van den dans, eigen-

lijk het vierde zoo wij de sila er bij rekenen,

moet het karakter dragen van heldhaftig-

heid gelijk de kolonodans bij de topeng en

wordt dan ook steeds begeleid door krachti-

ge lagoe’s (liederen), zooals bendrong, wa-

ni-wani, panglima, e.a.

Gezien het karakterverschil tusschen de-

zen en den vorigen en de verandering van

lagoe die men ter begeleiding hiervan speelt,

doet men beter bij den overgang van leje-

pan tot monggawa den dans af te bre-

ken, om dan dit gedeelte te kunnen uit-

voeren overeenkomstig zijn karakter, want
meer dan in het vorige moet in dit gedeelte

geestdrift en vuur zitten. Anders is het een

vertooning van een reeks lichaamsbewe-

gingen, waar geen uitdrukking, geen leven

in zit.

Evenals de lejepan heeft de monggawa
ook een inleidenden dansstand, dien wij

ngalamba monggawa noemen, bestaande

uit koeda-koeda, sepak soder malik en tja-

pang sonteng. Met den gongslag begint men
met de koeda-koeda, d.w.z. men staat met
de beenen wijd van elkaar, meer steunend
op het linkerbeen, zoodat het rechterbeen

vrij komt en gemakkelijk kan worden be-

wogen. De teenen van den rechtervoet

moeten naar den buitenkant zijn gekeerd,

de rechterarm vooruit gestoken en de
linkerarm eenigszins krom naar den bin-

nenkant gebogen. Vlak voor den gongslag

trekt men den rechterarm terug en strekt

den linkerarm uit, welke handbeweging

gepaard moet gaan met het heffen van

den rechtervoet naar links in de richting van
het linkerbeen (fig. 22). Men noemt dezen

stand tjapang sepak soder malik, omdat deze

beweging bijna altijd gevolgd wordt door

het omhooggooien van de soder met den
voet. De opgeheven rechtervoet zet men
twee keeren met de teenen op den grond,

steeds gevolgd door den linkervoet, om dan
met den gongslag de soder naar achteren te

schoppen. Dadelijk hierop keert de danser

zich om, welke beweging galang wordt
genoemd. Met den volgenden gongslag

moet de stand zoodanig zijn als in fig. 23
is afgebeeld. Het lichaam steunt nu meer
op het rechterbeen, de linkerarm is uitge-

strekt en de rechterarm naar binnen gebo-

gen met de handpalm ter hoogte van de
linkerelleboog. Men maakt nu weer tja-

pangbewegingen en komt dan terug op de
koeda-koeda, nu echter met de soder in

beide handen (fig. 24).

Evenals de intjid, zouden wij de tjapang

sepak soder een intermezzo-dans kunnen
noemen. Want zooals wij reeds gezien

hebben, wordt bij de lejepan bij elken

overgang van den eenen stand naar den
andere de intjid uitgevoerd. Zoo is het ook
het geval met de tjapang soder bij mongga-

wa, met of zonder intjid vooraf. Daarom
zullen wij dezen stand, om niet in herhaling

te vervallen, bij verdere behemdeling van
dit gedeelte van den dans niet meer be-

spreken.

Als slot van ngalamba-monggawa krijgen

wij te zien de tjapang sonteng. Deze stand

geschiedt op de volgende wijze. Men heft

den rechtervoet op met beide armen zij-

waarts uitgestrekt (fig. 25). Voor den gong-
slag, en samenvallend met den gendangslag,

wordt de rechterhand op de rechterdij

geplaatst en de linkerarm vooruit gestoken;

dezen beweegt men op en neer. Voor den
gongslag zet men den rechtervoet neer

om met den gongslag den linkervoet op te

heffen. Hierop plaatst men de linkerhand

op de dij en steekt den rechterarm vooruit
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(fig. 26). Een herhaling van de armbewe-
ging krijgen wij nu te zien, waarna men
overgaat tot de eigenlijke monggawa.

Altijd bij bet begin van een nieuw ge-

deelte opent men den dans met adeg-adeg

of koeda-koeda, zooals 00k bier bet geval

is. De koeda-koeda die men bij bet begin

van monggawa uitvoert, noemt men koeda-

koeda rangkep en wel bierom, omdat daarbij

bewegingen worden gemaakt met den scbou-

der, recbterarm en voet, terwiji men de
linkerband op de beup laat rusten (fig. 27).

Op dezen stand volgt de moenggaran

djangkoeng ilo. Men begint met den
recbtervoet terug te trekken en met de tee-

nen weer neer te zetten, terwiji de stand der

armen onveranderd blijft, d.w.z. de recbter-

arm uitgestrekt en de linkerband op de

beup (fig. 28). Na licbaamsbewegingen te

bebben gemaakt keert men zicb balf naar

links, waarbij men den stand krijgt, die in

fig. 29 en 30 is afgebeeld. Wat bierna volgt

is precies gelijk aan betgeen wij reeds beb-

ben besproken bij fig. 16 en 17.

Nu volgt de intjid oengkleuk, een dans-

stand dien wij reeds eerder leerden kennen,

bier ecbter met polsbewegingen bij den
gongslag ter variatie (fig. 31).

De keupat rangkep, die op bovengenoem-
den stand volgt, verscbilt 00k weinig van

de keupat, die wij bij lejepan reeds bespro-

ken bebben. Alleen laat men bier bij den
gongslag in plaats van den recbterarm op
den linkerpols, de beenen in een lijn staan

en de beide armen zijwaarts.

Bij bet uitvoeren van den volgenden

stand, de enkeg gigir boudt de danser met
den wijsvinger van de recbterband de

recbterbelft van de soder over de scbouder,

met de linkerband de bontos (bet eind van
de krisscbeede) vattende. De zijwaartscbe

beweging die men bierbij maakt verscbilt

weinig van die bij de engkeg in de lejepan;

bier ecbter moet de danser telkens bij bet

verplaatsen van den voet scbuin naar recbts

of naar beneden kijken.

Met den gongslag gooit men de soder

over den scbouder been naar acbter, waar-

na men overgaat tot de gewone intjid.

Dan volgt de tjapang sonteng, welke met
de reeds besprokene geen verscbil te zien

geeft in den stand der beenen, docb wel in

dien der armen. In fig. 34 is aangegeven

boe de stand der armen moet zijn.

Als men biermee klaar is, gaat men over

tot barongsaj gandet. Dezen stand voert

men op de volgende wijze uit. Men doet

twee stappen naar voren om met den derden

stap de voeten naast elkaar te plaatsen met
den biel tegen elkaar en de teenen naar den
buitenkant gekeerd. De banden boudt men
op elkaar (toempang tali) en begeleid door

gendangslagen verbeft men zicb door de

bielen op te beffen en licbaam en bals in

rbytbmiscbe bewegingen te rekken(fig. 35).

Dezen stand berbaalt men tot drie a vier

keeren, telkens voorafgegaan door 3 stap-

pen voor- of acbterwaarts.

Na barongsaj komt de ngajoen leugeun,

een stand, die den danser na de vermoei-

ende bewegingen als die van barongsaj ge-

legenbeid geeft om weer wat op adem te

komen. Met de linkerband op de beup laat

men den recbterarm bangen of liever ge-

zegd been en weer bengelen, terwiji bet

linkerbeen kruiselings over bet recbterbeen

den grond met de teenen raakt (fig. 36).

In deze bonding laat men twee of drie

gongslagen passeeren. Hierna gaat men over

tot de gewone tjapang sonteng, die eindigt

met de baksa rangin, d.i. een stand die

veel lijkt op gedig sorog. Vlak voor de gong
laat men zicb zakken om tegelijk met den
gongslag op de knieen te burken met of

zonder sembab.
Hiermede eindigt de dans.
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HOLLANDSGH-INLANDSGH ONDERWIJS.

door

Dr. I. J. BRUGMANS.

Een vraagstuk als dat van het westersch

lager onderwijs aan de inheemsche bevol-

king, dat in den laatsten tijd de gemoederen
zoozeer beroert en de politieke hartstoch-

ten zoozeer heeft ontketend, schijnt in een
vvetenschappelijk tijdschrift niet thuis te

behooren. En toch is dit slechts schijn.

Ten aanzien van het v'raagstuk, dat voor

ons ligt en dat inderdaad in laatste instan-

tie een politiek vraagstuk is, kan niettemin

in tweeerlei opzicht plaats zijn voor weten-
schappelijke beschouwingen. Vooreerst

dient het noodige feitenmateriaal te worden
aangedragen, dat voor een juiste beslissing

onontbeerlijk moet worden geacht. En
voorts is een objectieve beschouwing van
politieke vraagstukken mogelijk in dien

zin, dat men kan nagaan, welke de werking
is van bepaalde politieke verlangens en
inzichten en hoe verschillende desiderata

het best kunnen worden verwezenlijkt. De
strijd tusschen wetenschap en politiek, die

in de theoretische economic langen tijd

zulk een rol heeft gespeeld, is aldaar opge-
lost en kan ook hier worden opgelost met
de opmerking, dat het de taak der weten-
schap niet is, wenschelijkheidsoordeelen

uit te spreken, doch dat het wel haar roe-

ping is, objectief na te gaan wat de gevolgen
van bepaalde wenschen zijn en hoe deze
het best tot verwezenlijking geraken ’).

Welke omstandigheden zijn het nu, die

het probleem van het westersch lager on-
derwijs aan de inheemsche bevolking, an-
ders gezegd: het Hollandsch-inlandsch on-
derwijs, in het middelpunt der publieke
belangstelling hebben gebracht? Het ant-
woord moet luiden, dat hier twee levens-

beschouwingen botsen, die diametraal te-

genover elkander staan.

i) Vgl. het opstel van prof. F, de Vries over ,.Economie en
Ethiek” in De Economist van 1926, p. 579 vlg.

Aan de eene zijde staat de opvatting, dat

de sterke uitbreiding van het Hollandsch-

inlandsch onderwijs niet slechts onecono-

misch is, doch zelfs een gevaar gaat worden
voor de sociale ordening in Nederlandsch-

Indie. Deze opvatting gaat uit van de over-

weging, dat het Hollandsch-inlandsch on-

derwijs, dus het geheel der Hollandsch-

inlandsche en schakelscholen, meer leer-

lingen aflevert dan de westersch-koloniale

maatschappij kan absorbeeren. Zij meent,

dat er geen enkel bezwaar tegen kan be-

staan, dat een aantal inheemschen een op-

leiding ontvangt, die hen in staat stelt op
gelijken voet met de Europeanen deel te

nemen aan het staatsbestuur en aan de
administratie van het westersch bedrijfs-

leven, doch dat een aflevering van wes-

tersch opgeleide inlanders, die boven de
behoefte van westersch bestuur en bedrijf

uitgaat, schadelijk moet worden geacht.

Deze schadelijke werking zou vooral hierin

bestaan, dat de westersche opleiding de
betrokken inlanders vervreemdt van hun
eigen cultuur zonder hun daarvoor iets

terug te geven. Daardoor ontstaat een
geestelijke ontwrichting, die niet slechts

het geluk der betrokkenen schaadt, doch
die hen tevens ook, losgemaakt als zij zijn

van de traditioneele banden, rechtstreeks

in de armen van het communisme voert.

Prof. Kielstra drukt het in zijn werkje over

het koloniale vraagstuk van dezen tijd aldus

uit: ,,Het feit, dat er een zekere groep is,

die voor de verkregen ontwikkeling geen
nuttig maatschappelijk emplooi kan vinden,
doordat er een te-veel aan intellectueele

krachten is gevormd, komt aan die propa-
ganda (van het communisme) ten goede ^).

De onmiskenbare roerigheid in de in-

2) J. C. Kielstra. Het koloniale vraagstuk van dezen tnd
(1928). P. 18.
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heemsche maatschappij wordt derhalve

door deze richting zoo niet uitsluitend dan
toch in hoofdzaak aan een verkeerd gerichte

onderwijspolitiek geweten. En wellicht sluit

deze groep zich gaarne aan bij de meening
van Kohlbrugge, dat de overvoering met
wetenschap en kennis bij de inheemsche
bevolking tot nerveuse stoornissen leidt ^).

Daartegenover staat de opvatting van
talrijke kringen uit de inheemsche samen-
leving zelve, die, al zullen zij onder den
druk der feiten moeten erkennen, dat de
westersch opgeleide inlanders steeds min-
der kans verkrijgen op een met hun op-

leiding overeenstemmende positie in over-

heidsdienst of in dienst van het particuliere

bedrijf, van meening zijn, dat de voort-

gaande uitbreiding van het Hollandsch-

inlandsch onderwijs een weldaad is voor de
maatschappij. Zij zijn van gevoelen, dat

deze maatschappij slechts dan het niveau

van een westersche maatschappij zal kun-

nen bereiken, wanneer de westersche ken-

nis en beschaving zoo diep mogelijk in de

inheemsche wereld doordringt. Ook al

zou niet iedere westersch opgeleide inlan-

der de positie bereiken, die hem toekomt,

ook al zou het einddiploma eener H.I.S.

of schakelschool door de groote hoeveel-

heid afgeleverde leerlingen waardeloos wor-
den, ook dan zou de genoten opleiding haar

nut hebben gehad wegens de beteekenis,

die de kennismaking met de westersche

cultuur voor de verheffing der inheemsche
maatschappij moet hebben. Zij wijzen erop,

dat percentsgewijze nog slechts een zeer

gering gedeelte der inheemsche bevolking

westersch lager onderwijs geniet en dat

derhalve van overproductie ook uit dien

hoofde geen sprake kan zijn. De verheffing

van het intellectueele en cultureele niveau

der maatschappij zou het hoofddoel en
dus ook het hoofdvoordeel van het Hol-
landsch-inlandsch Onderwijs zijn. Een in-

zender in het blad ,,Bintang Timoer” van
21 Maart 1928 sprak dan ook, zonder dat

i) J. H. F. Kohlbrugge in Vtrslagen Indisch Genoot-

schap 1906/07, p, 200-201

.

nog feitenmateriaal ter beschikking stond,

de meening uit ,,er kan en er mag in dit

tijdsgewricht geen sprake zijn van intellec-

tueele overproductie in Indonesia”.

Deze laatste opmerking voert ons tot de

kern van het vraagstuk. Wanneer men
de meening huldigt, dat van overproductie

der scholen, van een te veel aan onderwijs,

nimmer sprake kan zijn, wanneer men van

oordeel is, dat iedere onderwijs-uitbrei-

ding synoniem is met stijging van het ont-

wikkelingsniveau der maatschappij, dan
kan een onderzoek naar aard en effect van

het gegeven onderwijs gerust achterwege

blijven of heeft zulk een onderzoek louter

academische beteekenis. De prealabele

vraag dient dus in behandeling te komen:
is overproductie bij het onderwijs mogelijk?

De bevestigende beantwoording van deze

vraag beteekent niet — zulks dient met
nadruk te worden vastgesteld — het stel-

lingnemen in een politieke aangelegen-

heid, beteekent niet het verlaten van het

terrein der objectieve wetenschappelijkheid.

Iedere beoefenaar der staathuishoudkun-

de weet, dat het doel van elke economische
handeling is: te streven naar een zoo har-

monisch mogelijke behoeftenbevrediging.

Overproductie bestaat dan ook niet hierin,

dat het geproduceerde goed nergens meer
gebruikt kan worden, doch het beteekent,

dat dit goed in te groote mate is vervaar-

digd in vergelijking met andere goederen.

Overproductie is dus altijd een relatief,

nooit een absoluut te-veel. Iedere fabrikant

zal dan ook bevestigen, dat de overproduc-

tie in zijn branche geen andere beteekenis

heeft, dan dat de consumenten de voor-

ziening van andere goederen dringender

achten dan de voorziening met zijn product.

Het zou kunnen schijnen, dat deze over-

wegingen, die afkomstig zijn uit de sfeer

van het particuliere bedrijfsleven, niet

mogen en niet behoeven te gelden voor de

overheid in haar onderwijsvoorziening,

omdat het hier niet zou gaan om materieele,

maar om ideeele goederen. Deze tegenwer-

ping verliest echter haar waarde wanneer
men bedenkt, dat de scheiding tusschen

123



materieele en ideeele behoeftenbevredi-

ging niel is door te voeren en dan ook daar-

om door de theoretische economie steeds

meer wordt losgelaten.

De overheid moet, wil zij het verwijt

van stelselloosheid en verspilling ontgaan,

bij het distribueeren van hare uitgaven

over de verschillende maatschappelijke be-

hoeften, materieele en ideeele, zich zorg-

vuldig rekenschap geven van de vraag,

welke behoeften als de meest dringende

moeten worden beschouwd. Productiebe-

perking is haar recht, kan zelfs haar plicht

zijn. Even goed als zij op haar spoorlijnen

minder treinen laat loopen dan technisch

mogelijk is, even goed als zij niet overal

spoorlijnen aanlegt waar maar eenigszins

vervoer is te verwachten, evenzeer zal ook
bij de voorziening met onderwijs rekening

moeten worden gehouden met het maat-

schappelijk nut van dit onderwijs en zal

de vraag moeten worden gesteld, of op
een gegeven moment de onderwijsvoor-

ziening, dan wel de zorg voor de volksge-

zondheid, het havenverkeer, de landsver-

dediging of wat ook dient te worden bevor-

derd. Marshall heeft opgemerkt, dat on-

derwijs te beschouwen is als een kapitaals-

investatie vanwege de overheid '). De
overheid bouwt scholen in de verwachting,

dat de aldaar gekweekte kennis en be-

schaving haar nut zal afwerpen voor de
maatschappij der toekomst en dat het in

de scholen geinvesteerde kapitaal zal ren-

deeren, d.w.z. de kosten zal goedmaken, wel

te verstaan in ideeelen zin. Een te-veel

aan onderwijs is dus even goed mogelijk

als een te-veel aan zorg voor verkeerswe-

gen of welke andere staatsbemoeienis ook.

Uit het bovenstaande volgt, dat het niet

voldoende is te zeggen, dat het onderwijs

een cultureele factor van de eerste grootte

is en daarom verheven moet zijn boven
economische overwegingen, d.w.z. boven
afwegingen van nut en kosten. Dit betee-

kent natuurlijk niet, dat dit nut alleen

i) A. Marshall, Principles of economics (8th ed, 1927),
p. 216: ..Education a national investment".

afhankelijk zou zijn van de maatschappelij-

ke betrekking, die de leerlingen na het

verlaten van de school verkrijgen. Ook
wanneer men als doel van het onderwijs

enkel en alleen het aanbrengen van alge-

meene ontwikkeling beschouwt en de

toekomstige maatschappelijke functie voor

een ondergeschikte aangelegenheid houdt,

ook dan blijft het een gebiedende eisch na

te gaan, of de aan het onderwijs bestede

gelden wellicht met nog meer vrucht aan

andere zaken of aan andere vormen van
onderwijs waren aangewend. De instelling

van de Hollandsch-inlandsch onderwijs

commissie, aan wie werd opgedragen te

onderzoeken, op welke wijze de door het

H. I. O. afgeleverde abiturienten door de
maatschappij zijn geabsorbeerd, en in ver-

band hiermede te bepalen, wat het uitbrei-

dingstempo van dit onderwijs in de eerste

jaren zal moeten zijn, moet dan ook be-

schouwd worden als een uiting van wijs

staatsbestier en geenszins als een poging,

de inheemsche bevolking te remmen in

haar ontwikkelingsdrang. De wel eens ver-

nomen uiting, dat een dergelijk onderzoek

in Europa nimmer is gehouden en dat al-

daar de rendementsvraag bij het onderwijs

blijkbaar niet wordt gesteld, is dan ook
geheel onjuist.

In Nederland, waar van het onderwijs-

departement weinig initiatief uitgaat ^),

is zeer onlangs door de Maatschappij van
nijverheid hetzelfde probleem in studie

genomen, hetwelk door de Hollandsch-

inlandsch onderwijs commissie is geenta-

meerd. De Maatschappij heeft een commis-
sie ingesteld, die een enquete moet houden
naar de ,,doelmatige organisatie van het

onderwijs”. De Maatschappij is daarbij

uitgegaan van de volgende overwegingen.

,,In verschillende kringen vraagt men zich

af of ons huidig onderwijs-apparaat vol-

doende nuttig rendement oplevert

2) Op het jongste paedagogische congres klaagde de Voor-
zitter. Prof. Gunning, dat het Nederlandsche departement
van onderwijs weinig meer was dan „een rekenkamer voor
salarissen en subsidies” (Weekbl. voor gymn. en midd.
onderwijs 30 April 1930, p. 1113).
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Men meent te moeten betwijfelen, of het

rendement van ons onderwijs voldoende is,

of het verkregen resultaat wel in verhou-

ding is met tijd en geld aan het onderwijs

besteed” *).

Het is opmerkelijk, dat hier bijna woor-

delijke overeenstemming bestaat met den

gedachtengang, die tot de instelling van de

Hollandsch-inlandsch onderwijs commis-
sie geleid heeft ^).

In andere landen wordt eveneens het

vraagstuk van de overproductie bij het

onderwijs ernstig in studie genomen. Het
Soerabaiaasch Handelsblad bevatte onlangs

(27 Maart 1930, 4e blad) onder den titel

,,De overladen universiteiten in Duitsch-

land” het volgende bericht:

,,De Vossische Zeitung schrijft, dat de

,,overlading met studenten van de Duit-

,,sche universiteiten kort geleden al het

,,denkbeeld heeft doen opkomen van

,,rantsoeneering van het aantal eindexa-

,,mencandidaten der H. B .S. en der Gym-
,,nasia, van wie alleen den begaafdsten toe-

,,stemming voor universitaire studie dient

,,te worden gegeven. Er werd op gewezen,

,,dat verreweg het grootste deel der abi-

,,turienten de maatschappij ingaat, waar ze

,,meer behoefte hebben aan practische

,,voorbereiding, dan aan klassieke talen,

,,wis- en natuurkunde. Het blad zegt, dat

,,de steeds toenemende drang naar de

,,universiteiten het gevaar van ,,veracade-

,,miseering” van Duitschland met zich

,,brengt, welk gevaar te ernstiger is daar de

,,beroepskeuze voor studenten eerst volgt,

,,als ze al op de universiteit zijn en op een

,,leeftijd, waarop voor vrijwel alle andere

,,beroepen al een keuze gedaan is.

,,In den Pruisischen landdag sprak de

,,vroegere minister van onderwijs en eere-

,,dienst, Dr. Boelitz, den wensch uit, dat de

,,voor de universiteit geschikte jongelieden

,,bij het eindexamen middelbare school

1) Zie Maatschappijbelangen (Tijdschrift van de Maat-
schappij van nijverheid) 1930. biz. 81,

2) Vergelijk de redevoering van den heer Meyer Ranneft

in den Volksraad in Juni 1927 (Hand. Volksraad 1927/8.

le Gew. Zitting. p. 305 vlg.).

,,zullen worden aangewezen en dat na een

,,half jaar studie aan de universiteit de niet

,,geschikt gebleken studenten de opdracht

,,krijgen, hun studie af te breken. Overwe-
,,ging van mogelijk te nemen maatregelen

,,in deze richting werd toegezegd.”

De hier gegeven uiteenzetting was
noodig om te doen uitkomen, dat overpro-

ductie bij het onderwijs theoretisch zeer

wel mogelijk is. Of zij bij het H. I. O. plaats

heeft, zal in dit opstel niet worden uitge-

maakt. Men moge immers de kosten van
het onderwijs in geld kunnen uitdrukken,

het nut blijft een subjectieve schatting.

Wat wij geven is slechts een uiteenzetting

van de feiten, waarop het nutsoordeel zich

kan baseeren en een overzicht van de fac-

toren, waarmede rekening moet worden
gehouden bij het vellen van zulk een oor-

deel.

De feiten, die in het hier volgende wor-
den uiteengezet, emaneeren in hoofdzaak

uit de onderzoekingen van de Hollandsch-

inlandsch onderwijs commissie. Met een

algemeene verwijzing naar de publicaties

van deze commissie kan dus worden vol-

staan. De feiten, die zij heeft verzameld,

beperken zich tot de sociaal-economische

werking van het onderwijs en houden zich

niet bezig met aangelegenheden van tech-

nisch-paedagogischen aard.

Wij kunnen de gegevens, die een beeld

moeten geven van de sociaal-economische

werking van het westersch lager onderwijs

aan de inheemsche bevolking, in drie groe-

pen verdeelen. Zij betreffen de herkomst

van het leerlingenmateriaal, de werking

van het onderwijsapparaat en de aflevering

van leerlingen door dit apparaat aan de

maatschappij

.

a. De herkomst der leerlingen bij het

Hollandsch-inlandsch onderwijs.

Het Hollandsch-inlandsch onderwijs is

nog slechts zeer jong. De Hollandsch-

inlandsche school werd ingesteld in 1915
als opvolgster van de vroegere Inlandsche

school der le klasse. Laatstgenoemde
school, die eveneens nog niet lang bestond
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(zij dateerde van 1893) was bestemd voor

de meer vooraanstaande leden van de
inlandsche samenleving en onderscheidde

zich van de inlandsche school der ae klasse

niet slechts door langeren leergang, doch
00k en vooral door de omstandigheid, dat

er Nederlandsch onderwezen werd. De
grief tegen de le klasse school was echter,

dat zij, behoudens een enkele uitzondering

(kweekscholen en opleidingsscholen voor

ambtenaren) geen aansluiting gaf aan in-

stellingen voor meer uitgebreid lager of

middelbaar onderwijs. De reorganisatie

van 1915 beteekende nu, dat ook de in-

landers, die van huis uit geen Neder-
landsch kenden, een opieiding konden
verkrijgen, die gelijkwaardig was aan die op
de Europeesche lagere school. De nieuwe
school, die den naam van Hollandsch-in-

landsche school verkreeg, moest dan ook
aan het Nederlandsch zeer veel tijd beste-

den. In overeenstemming met de toen-

maals heerschende paedagogische opvat-

t ingen werd het Nederlandsch als voertaal

reeds van de eerste klasse af gebezigd.

Evonals haar voorgangster was de Hol-

landsch-inlandsche school niet bestemd
voor de groote massa, doch gaf zij uitzon-

deringsonderwijs. De school was, al was
toelating ook van anderen mogelijk, in de
eerste plaats bestemd voor personen, die

door gegoedheid, afkomst, ambt of opiei-

ding een meer vooraanstaande plaats in de
inheemsche samenleving innamen. Daar
als laagste der in aanmerking komende
ambten dat van assistent-wedana gold,

waaraan toenmaals een salaris van f 100

’s maands was verbonden, werden ook
als meer gegoeden beschouwd de per-

sonen, die minstens / 100 ’s maands ver-

dienden. Later is deze grens willekeurig

tot / 75 verlaagd.

Het merkwaardige is nu echter, dat de
H. I.S., die dus in opzet bedoeld is geweest

als standenschool, dit standskarakter heeft

verloren en zelfs nimmer heeft gehad.

Een onderzoek, in 1926 van wege het

departement van onderwijs gehouden,
bracht aan het licht dat 66% der leerlingen

niet aan de officieele standseischen vol-

deed '). Het drie jaren later door de

H. I. O. C. verzamelde materiaal wees langs

anderen weg hetzelfde uit: 62% van de

ouders der leerlingen bleek een inkomen
beneden/ 100.— ’s maands te hebben. Op-
merkelijk is daarbij, dat een en ander niet

een verschijnsel van den laatsten tijd is. Uit

gegevens, ontleend aan de onderwijsver-

slagen, welke tot 1912 terugloopen, komt
aan den dag, dat de H. I. S. van den aanvang
af haar standskarakter slechts in beperkte

heeft weten te handhaven en dat zij deze
eigenaardigheid zelfs als erfenis heeft mee-
gekregen van de inlandsche school der

le klasse.

Men zou kunnen meenen, dat een laksche

handhaving van de bestaande bepalingen

de oorzaak kan zijn van het zoo juist in het

licht gestelde verschijnsel. Dit is echter

niet het geval. Het vloeit eenvoudig voort

uit de omstandigheid, dat de sociale klasse,

waaruit de H. I. S. haar leerlingen in de
eerste plaats moest trekken, op de meeste
plaatsen te weinig talrijk was om een

geheele school te bevolken. Wei werd voor

de oprichting van een school vereischt, dat

een zeker aantal inschrijvingen van meer
vooraanstaande inheemschen verzekerd

moest worden geacht (als welstandsgrens

werd ook hier een inkomen van/ 75 aange-

nomen), doch deze eerste aanmelding van
prijajis en beter gesitueerden waarborgde
geenszins een geregelde jaarlijksche toe-

voer uit die klassen. De toestand is m.a.w.

deze, dat standenscholen zijn gecreeerd,

terwijl ter plaatse een onvoldoend aantal

leden dier standen aanwezig waren.

Had aldus het H. I. O. zijn standskarakter

reeds ingeboet, de oprichting van de scha-

kelschool in 1921 beteekende een verdere

loslating van dit criterium. De bedoeling

van de schakelschool was, begaafde leerlin-

gen van de desa- of standaardscholen in de
gelegenheid te stellen, alsnog westersch

lager onderwijs te genieten en hun derhalve

i) Als welstandsgrens gold hier een inkomen van/ 75 per
maand.
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de mogelijkheid te bieden, t.z.t. naar het

Mulo of middelbaar onderwijs over te gaan.

De school vormde (vandaar haar naam) een

schakel tusschen het inlandsch onderwijs

en het westersch L. O. Het welstands-

criterium gold echter voor de schakelschool

niet, al blijkt uit een vergelijking van het

schoolgeldtarief met dat van de inlandsche

scholen, dat wel aan de beter gesitueerden

gedacht is. De school staat open voor alle

leerlingen, die door intellectueele begaafd-

heid uitmunten. Met de instelling van de

schakelschool heeft derhalve het Hollandsch

onderwijs aan de inheemsche bevolking zijn

karakter van standenonderwijs verloren.

Zij put hare leerlingen uit het enorme

reservoir van het volks- en standaard-

onderwijs en is daardoor, afgezien van de

niet hooge schoolgeldbarriere, aan maat-

schappelijke grenzen niet gebonden; im-

mers de intellectueele grens, de begaafd-

heidseisch, is uiterst elastisch.

Dat indcrdaad de schakelschool een

verdemocratiseering van het Hollandsch-

inlandsch onderwijs heeft gebracht, kan

worden opgemaakt uit de gegevens be-

treffende het inkomen en beroep der ou-

ders, verzameld door de H. I. O. commis-

sie. Gebleken is, dat van de ouders dei leer-

lingen op de schakelscholen 92% een in-

komen hadden benedcn/ 100. ’s maands ‘).

Wat het beroep der ouders aangaat is ge-

bleken, dat zoowel op de H. I. S. als op de

schakelschool de meerderheid der ouders

in loondienst is en wel in hoofdzaak in

dienst van de overheid. Bij de H. I. S. was

het percentage loontrekkenden belangrijk

hooger dan bij de schakelschool n.l. res-

pectievelijk 88 en 61 %.
Loondienst bij de overheid of bij het

particuliere bedrijf wil echter nog geenszins

zeggen, dat de betrokken vader zelf een

westersche scholing heeft genoten; inte-

gendeel, gebleken is, dat van de ouders der

H. I. S.- leerlingen in 1926 slechts 3.95%
een westersche opleiding hadden genoten.

i) Voor de H. I. S. was dit percentage, zooals reeds vermeld

werd, 62.

Uit deze feiten kan worden opgemaakt,

welke de invloed is, die het Hollandsch-

inlandsch onderwijs op de structuur der

maatschappij heeft uitgeoefend. Het betee-

kent voor nagenoeg alle leerlingen een over-

gang van de inheemsche naar de wester-

sche sfeer in zooverre, dat zij een Neder-

landsche opleiding hebben genoten, waar-

van hunne ouders nog verstoken waren. An-
derzijds echter heeft het Hollandsch-in-

landsch onderwijs zijn aantrekkingskracht

niet op alle lagen der inheemsche maat-

schappij uitgeoefend, doch slechts op die,

welke reeds in de peripherie van de wes-

tersch-koloniale maatschappij verkeerden.

De zelfstandige tani, de desaman, heeft de

zuigkracht van het Hollandsch-inlandsch

onderwijs niet ondervonden: het zijn de

lagere loontrekkers, de schrijvers, de oppas-

sers, de mantri’s, die hunne kinderen naar

de H. I. S. of de schakelschool zonden.

De verbreiding van het Hollandsch-in-

landsch onderwijs, die in korten tijd heeft

plaats gehad — in 1915 genoten 26.000,

in 1928 72.000 leerlingen dit onderwijs —
is dan 00k anders geschied dan men zich

gewoonlijk voorstelt. Het heeft zich niet

gelijkmatig over de geheele maatschappij

verspreid, doch is plaatselijk, d.w.z. in de

steden, de centra van bestuur, handel en

industrie, tot de onderste lagen der inheem-

sche samenleving doorgedrongen, tcrwijl

op het platteland de invloed van dit on-

derwijs gering is geweest. Bij de bespre-

king van de functies, die de abiturienten

van het Hollandsch-inlandsch onderwijs

in de maatschappij hebben verkregen,

zullen deze factoren nog nadere belichting

verkrijgen.

b. De werking van het ondcrwijmpparaat

.

Men zou kunnen verwachten, dat na de

behandeling van de socialc herkomst der

leerlingen bij het Hollandsch-inlandsch

onderwijs de aflevcring van gediplomeer-

den en hunne plaatsing in de maatschappij

aan de orde kan komen. Het is echter nood-

zakelijk, te voren iets te zeggen over de

wijze, waarop het onderwijsapparaat zijn

127



taak uitoefent. Het verricht die taak op een

niet zcer volmaakte wijze, doordien de
cijfers hebben uitgewezen, dat de meer-
derheid der leerlingen van de H. I. Sen en

schakelscholen de eindpaal niet bereikt en
tusschentijds de school verlaat. Nauw-
keurige cijfers kunnen in verband met de
onvolledigheid van het materiaal en in

verband met de critiek, uitgeoefend op de
berekeningen van de H. I. O. commissie '),

niet worden gegeven. Dat echter het leer-

lingenverloop zeer groot is, kan moeilijk

worden ontkend ^).

De oorzaken van dit leerlingenverloop

zijn vele. Wanneer men het analyseert,

dan dient vooral te worden bedacht, dat het

niet slechts bij het Hollandsch-inlandsch

onderwijs, doch ook op de Europeesche
lagere school en de Hollandsch-Chineesche
school voorkomt, en zelfs in nog sterkere

mate dan bij het westersch L. O. bij het

inlandsch onderwijs aanwezig is. Ook bij

het Mulo en bij het middelbaar onderwijs

is het verloop-euvel ingeburgerd en zelfs

het hooger onderwijs is er niet vrij van. Het
is derhalve een verschijnsel, dat zich bij

het Indische onderwijs in zijn vollen om-
vang voordoet.

Toch is het niet een gevolg van een oor-

zaak, doch van een geheele reeks van om-
standigheden. Bij de scholen, die in hoofd-

zaak voor Europeanen zijn bestemd (E. L. S.

,

H. B. S.) is vertrek naar Holland een factor

van gewicht. De H.C.S. heeft haar verloop

in groote mate te danken aan de omstandig-
heid, dat de Chineezen slechts naar prac-

tische kennis vragen en in het algemeen
weinig waarde hechten aan diploma’s;

zij kunnen in de sfeer van hun eigen be-

drijfsleven voldoende emplooi vinden, wes-
halve er dan ook geen met het H. I. O.
vraagstuk correspondeerend H.C.O. vraag-

1) H. J. van Mook, Hollandsch of Inlandsch Onderwijs?
Kol. Studien 1929, lie deel, p. 146 vlg.

2) De H. I. O. commissie berekent, dat op de H. I. S. 41%
van de leerlingen het einddiploma behaalt. De heer Van
VIook meent, dat de berekeningswijze van de commissie de
resultaten ongunstiger doet schijnen, dan zij in werkelijkheid
zijn, doch komt zelf op grond van uitvoerige becijferingen
van grootendeels hypothetischen aard tot een percentage voor
de H, I, S., dat niet hooger is dan 52;

stuk bestaat. Bij het inlandsch onderwijs

speelt een zekere ongedisciplineerdheid,

een door de geringe ontwikkeling van het

milieu onvoldoende waardeering van het

onderwijs, een rol van gewicht. Op de

Mulo en bij het middelbaar onderwijs be-

vordert ’s Lands bezoldigingsstelsel het

verloop-euvel, doordien elk afgeloopen

schooljaar als fictief dienstjaar medetelt en

dus in geld gehonoreerd wordt; in zeke-

ren zin is hier een premie op het wegloopen

gesteld.

Wat tenslotte de scholen aangaat, die

speciaal onze aandacht hebben: de H. I. S.

en de schakelschool, hier werken, behalve

de bovenstaande, eenige speciale factoren,

als hoedanig te noemen zijn; de onvoldoen-

de huisvesting van de leerlingen, wier ou-

ders veelal niet ter plaatse woonachtig

zijn en wier kosthuizen dikwijls zeer primi-

tief zijn ingericht, de moeilijkheid van het

onderwijs, dat een vreemde taal tot voer-

taal heeft, en het zeer hooge schoolgeld.

Op dezen laatsten factor dient inzonderheid

de aandacht te worden gevestigd. Men
heeft op de H. I. S. het voor de E. L. S. gel-

dende schoolgeldtarief ingevoerd, zonder

daarbij te bedenken, dat de inkomensop-
bouw der inheemsche bevolking een ge-

heel andere is dan die van de Europeesche.

Het gevolg daarvan is, dat nagenoeg alle

ouders in de laagste inkomensklasse vallen.

Daardoor drukt het schoolgeld, zeer tegen

de bedoeling in, het zwaarst op de kleinste

inkomens en is het theoretisch proportio-

neel opgezette tarief feitelijk een slag in de
lucht. Zoodoende komt het voor, dat het

aan de ouders opgelegde schoolgeld tot

26% van hun inkomen bedraagt. Ook al

kan men aannemen, dat in dergelijke geval-

len de druk wordt opgevangen door ver-

wanten of meer vermogeride vrienden,

niettemin kan uit een en ander de conclu-

sie worden getrokken, dat financieele over-

wegingen meermalen de ouders zullen

dwingen, hun kind van school te nemen.
Het is natuurlijk onmogelijk, de sterkte

van alle hierboven genoemde factoren in

hun onderlinge verhouding te meten. Men



kan slechts zeggen, dat die sterkte voor elk

schooltype verschilt en dat de resultante van
al deze krachten overal tot hetzelfde gevolg

leidt: het leerlingenverloop. Hoofdzaak is,

dat het verloop-euvel bestaat en dat het

ernstig onder de oogen dient te worden ge-

zien, vermits het een in vele opzichten na-

deelig verschijnsel is. Nadeelig voor de
leerlingen, omdat zij niet afgerond onder-

wijs verkrijgen en derhalve onharmonisch
zijn ontwikkeld; voor de ouders, omdat zij

zich financieele opofferingen hebben ge-

troost, die niet leiden tot het verwachte

resultaat, d.i. een bezoldiging volgens het

westersche loonpeil, dat verre boven het

inheemsche loon- en inkomensniveau uit-

steekt; voor de overheid, omdat de exploi-

tatiekosten per leerling door de karige

bezetting der hoogere klassen abnormaal
hoog worden en in het algemeen het on-

derwijsapparaat oneconomisch werkt. Hoe
men ook moge denken over de cultureele

waarde, die het onvolledig genoten onder-

wijs oplevert — eenig nut is natuurlijk al-

tijd gesticht —
,
een beschouwing omtrent

de onderwijspolitiek en omtrent de wen-
schelijkheid van een uitbreiding van het

bestaande aantal scholen dient ter dege

rekening te houden met de nadeelen, die

het bestaande stelsel met zich is gebleken

te voeren.

In Holland, waar de lagere school de

tusschentijdsche afvloeiing uiteraard niet

kent tengevolge van den leerplicht, bestaat

het verloop-euvel natuurlijk ook. Het heeft

echter een meer normaal karakter en is

aldaar ook minder groot, omdat het uit-

sluitend het gevolg is van het niet kunnen
volgen van het gegeven onderwijs en de
bijkomstige factoren, die in Indie bestaan,

ontbreken. Niettemin is ook in Holland
getracht, de tusschentijdsche mislukkingen

zooveel mogelijk te voorkomen. Gewezen
kan worden, om een enkel voorbeeld te

noemen, op de reorganisatie van het studie-

plan aan de technische hoogeschool te Delft,

en op de oprichting van de lycea, welke
laatste ten doel hebben de keuze tusschen

de natuurwetenschappelijke en humanis-

tische richting (H. B. S., resp. gymnasium)
twee jaren op te schorten.

c. De aflevering van gediplomeerden door

het Hollandsch-inlandsch onderwijs.

De vraag, wat er gebeurt met de leer-

lingen, die de school met een diploma afle-

vert, is voor geen enkel schooltype onver-

schillig. Het is, om bepaaldelijk het Hol-

landsch-inlandsch onderwijs te beschou-

wen, niet zonder belang te weten, of alle

abiturienten een plaatsing zullen vinden

en hebben gevonden in overeenstemming
met hunne opleiding, dan wel of zij, zooals

meermalcn is gezegd, in grooten getale in

de desa zijn terecht gekomen. In het

laatste geval zou, ook al was het aan de
opleiding bestede geld natuurlijk niet ge-

heel verspild, toch het nuttig effect van de

opleiding minder groot zijn dan in het

eerste geval.

Wanneer men nu den invloed beschouwt,

dien het H. I. O. heeft gehad op de maat-

schappij, dan moet men onderscheid maken
tusschen twee categorieen van leerlingen.

De eene categorie streeft na het doorloopen

der lagere school naar een betrekking in de

maatschappij, de andere categorie wenscht
verder te studeeren en gaat naar een school

voor voortgezet onderwijs, hetzij algemeen
vormend- dan wel vakonderwijs. Beschou-
wen wij eerst die leerlingen, die met het

einddiploma van het H. I. O. (het zgn.

klein-ambtenaarsdiploma) de maatschappij

zijn binnengetreden. Uit een enquete, die

de H. I. O. commisie hieromtrent heeft

gehouden, is gebleken, dat nagenocg alle

leerlingen, die het westersch lager onder-

wijs sinds 1900 aan de maatschappij heeft

afgeleverd, terecht zijn gekomen in een

administratieve of technische functie in

dienst van de overheid of van een onder-

neming. Van de mannelijke inlanders, die

sinds 1900 het klein-ambtenaarsradicaal

behaalden en niet verder studeerden, is

ongeveer de helft in Gouvernementsdienst

terecht gekomen. De overigen, die nage-

noeg alien konden worden achterhaald

door de enquete, hebben een functie ge-
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vonden deels bij de lagere bestuursorganen

(provincies, gemeenten, enz.), deels bij het

westersch georganiseerde bedrijfsleven.

Het merkwaardige van dit resultaat is,

dat althans tot dusverre de westersche op-

leiding aan de inlandsche samenleving als

zoodanig weinig stimulansen heeft gegeven.

Onder hen, die in de inheemsche econo-

mische wereld een eenigszins belangrijke

positie bekleeden, is nergens van eenigen

invloed van westersche opleiding iets ge-

bleken.

De mededeeling, dat op de passars te

Soerabaia menig westersch opgeleide inlan-

der zijn brood vond en aldaar zijn kennis van

het Nederlandsch zich ten nutte kon maken,

is onjuist gebleken. Een onderzoek, gedaan

onder een aantal meer welvarende en voor-

uitstrevende tani’s in Ponorogo, Ngawi en

Madioen, wees uit, dat geen enkele van

dczc lieden westersche opleiding had ge-

noten. In verband hiermede verdicnt het

de aandacht, dat een onderzoek in het lan-

delijke gewest Madioen deed zien, dat de

meeste door het H. I. O. afgeleverde leer-

lingen waren weggetrokken naar de groote

steden en dat de weinige achtergeblevenen

slechts functies als schrijver en dergelijke

bekleedden.

De verbreiding van het H. I. O. — er

werd in ander verband reeds op gewezen
— komt dus niet het platteland, het in-

heemsche economische leven, ten goede,

doch leidt er integendeel toe, dat de intel-

lectueele elite het gewest verlaat. De com-
missie noemt het kenmerkend: ,,intellec-

tueele drainage” van het platteland.

Ook eindere plaatselijke onderzoekingen,

die de commissie heeft gehouden, beves-

tigen het resultaat van haar enquete, dat

de westersch opgeleide inlanders vrijwel

alien een debouche hebben kunnen vinden

in overheidsdienst of bij ondernemingen.

Is het resultaat van het onderzoek in

zooverre gunstiger geweest dan wel eens

verwacht werd, bij een beschouwing van
den aard der functies, die de abiturienten

van het H. I. O. hebben verworven in de
westersch-koloniale sfeer, zijn duidelijke

aanwijzingen van overproductie te vinden.

Wanneer men als maatstaf van een nor-

male belooning van een bezitter van het

K. A.-diploma mag nemen het salaris, dat

’s Lands bezoldigingsregeling den klein-

ambtenaar toekent als minimum, n.l./ 45
per maand, dan komt aan den dag, dat

een niet onbelangrijk deel der door de

scholen afgeleverde leerlingen zich met een

lagere belooning heeft moeten vergenoe-

gen. Van de sinds 1900 afgeleverde 14.000

Inlanders met K. A. -diploma, die terecht

zijn gekomen in Gouvernementsdienst,

heeft slechts 76% een functie weten te

bemachtigen, waarvoor het bezit van het

K. A.-diploma minimumeisch was. 24%
derhalve is in een lager gestelde positie

terecht gekomen, die met minder dan/ 45
gewaardeerd werd. Deze 24^0 is dus te land

gekomen in een functie, waarvoor de groote

kennis van het Nederlandsch, die voor

de klein-ambtenaarsbevoegdheid gevraagd

wordt, blijkbaar niet wordt vereischt.

In zooverre is hun maatschappelijke

betrekking derhalve niet in overeenstem-

ming met de genoten opleiding geweest.

Men kan zeggen, dat het K. A.-diploma

met 24% is gedeprecieerd.

Bezigt men de door het Gouvernement
in de B.B.L. aangelegde maatstaf ook voor

de lagere ressorten en voor het particulierc

bedrijf, dan komt een soortgelijk verschijn-

sel aan den dag. Bij het particuliere be-

drijf bijv. werden omstreeks 1000 personen

aangetroffen, die de klein-ambtenaarsbe-

voegdheid bezaten, doch die werkzaam
waren in een betrekking, waarvoor de ken-

nis van het Nederlandsch niet werd ge-

vraagd; hun bezoldiging was dienovereen-

komstig ook lager.

Een nog minder gunstig beeld van den
toestand verkrijgt men echter, wanneer
men de schoolproductie van thans verge-

lijkt met de maatschappelijke behoefte van

thans. Doet men dit, dan komt aan den dag,

dat de onderwijsinstellingen veel meer
abiturienten op de arbeidsmarkt werpen
dan de maatschappij kan absorbeeren. Op
grond van de bestaande formatie en van de
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gemiddelde diensttijden kan men berekenen,

dat de bui'gerlijke Gouvernementsdienst

jaarlijks 447 nieuwe klein-ambtenaren noo-

dig heeft. In het jaar 1928 kwamen echter

voor de arbeidsmarkt meer dan :)000 van

zulke gediplomeerden beschikbaar. Het is

duidelijk, dat onmogelijk de helft van dit

geheel in Gouvernementsdienst zal kunnen
treden, daar de behoefte van het Gouver-

nement alsdan bijna zes maal zoo groot zou

moeten worden als thans. De expansiemo-

gelijkheid van de lagere ressorten en van het

particuliere bedrijf is natuurlijk evenmin

dusdanig, dat de niet bij het Gouvernement
benoodigde personen aldaar een betrekking

zouden kunnen verkijgen.

Het blijkt dus, dat de aflevering over de

periode 1900—1928 als geheel genomen
slechts daardoor de behoefte niet aanzien-

lijk overtrof, omdat gedurende lange jaren

— vooral in den tijd, dat het H. I. O. niet

bestond— de aflevering van klein-ambte-

naren gering was en daartegenover de

overheidsbemoeienis en het bedrijfsleven

beide sterk aan uitbreiding onderhevig

waren. Er is dus langen tijd onderproductie

geweest. Na 1920 zijn echter de verhoudin-

gen anders geworden: eenerzijds zijn de

scholen steeds meer leerlingen gaan afle-

veren, anderzijds is tengevolge van de

economische omstandigheden de behoefte

aan westersche opleiding minder gestegen,

meermalen zelfs ingekrompen. Doordien

de aanvankelijke onderproductie door

overproductie is gevolgd, is per saldo tot

dusverre de weegschaal niet al te zeer uit

het evenwicht geslagen. De hierboven ge-

geven cijfers wijzen echter uit, dat Ned.-

Indie thans op een keerpunt is gekomen.

Het is dan 00k niet toevallig, dat juist in

1927 de H. I. O. commissie werd inge-

steld, aan welke o.a. werd opgedragen na te

gaan, welke maatschappelijke posities de

door het H. I. O. afgeleverde leerlingen

hadden verworven.

Tot dusverre werd alleen gesproken over

het H. I. O. als eindonderwijs. Thans moet
dit onderwijs als grondslag van verdere

studie worden besproken. Het opmerke-

lijke feit doet zich voor, dat de oveiproduc-

tie, welke bij het eindonderwijs aan den

dag kwam, hier ontbreekt; zelfs bestaat op
vele plaatsen een tekort aan leerlingen. De
Indische instellingen van hooger onderwijs

hebben waarlijk niet, zooals vele barer

Europeesche zusteren, over abnormaal

grooten toeloop te klagen: integendeel, zij

zouden gaarne een grooten toevloed van

studenten zien, omdat de Indische maat-

schappij blijkens het groote aantal uitzen-

dingen uit Holland nog menig technicus,

jurist en medicus kan gebruiken. De H. B.

S. met 5-jarigen cursus levert, evenmin

als de A. M. S., meer leerlingen af dan de

maatschappij zou behoeven. Verschillen-

de vakscholen — te noemen zijn bepaalde-

lijk de Europeesche ambachtssholen en de

kweekscholen — lijden onder een gebrek

aan belangstelling en zouden gaarne meer
leerlingen tot zich zien komen.

De ietwat wonderlijke situatie is dus

geschapen, dat het westersch onderwijs

in zijn geheel geschouwd de maatschappij

niet op de juiste wijze bedient: het levert

leerlingen af, waar zij niet noodig zijn en

het levert elders onvoldoende leerlingen

af, waar daaraan wel behoefte bestaat. Dit

is het gevolg van twee omstandigheden:

het enorme leerlingenverloop, waarop

reeds vroeger werd gewezen, en het feit,

dat een te groot aantal leerlingen na het

doorloopen der lagere school de maat-

schappij binnentreedt. Weliswaar schij-

nen de scholen in dit opzicht voor auto-

matische correctie te zorgen, daar blijkens

de statistieken het percentage der abitu-

rienten van het lager onderwijs, hetwelk

doorstudeert, geleidelijk wast. In 1929

bleek reeds 75% van de leerlingen der

H. I. Sen en schakelscholen op Java en

Madoera de studie voort te zctten. Ech-

ter is wederom door het leerlingenver-

loop deze correctie niet voldoende: op de

Mulo vallen veel leerlingen tusschentijds

af, waardoor veel zgn. doorstudeerenden

practisch niets anders worden dan con-

currenten van de klein-ambtenaren, zij



het dan als gequalificeerde klein-ambte-

naren.

De algemeene conclusie is derhalve

deze, dat het apparaat van het H. I. O. zijn

taak niet op de juiste wijze vervult. Het
is duidelijk, dat correctie op twee wijzen

mogelijk is. Men kan van meening zijn,

dat het bestaande onderwijsapparaat op
zichzelf voldoende is om in alle maat-
schappelijke behoeften te voorzien, mits

maar de toevoer naar het voortgezet on-

derwijs (Mulo, M. O. en H. O.) wordt
vergroot door maatregelen ter beteuge-

ling van het leerlingenv^erloop. Men kan
daartegenov^er ook het meer quietistische

standpunt innemen, dat verbetering ten

deze wel nimmer zal kunnen plaats hebben
en dat dus uitbreiding van het bestaande

apparaat alleen de zoo gewenschte toevoer

naar boven zal kunnen doen vermeerderen.

Zoo komen wij als van zelf te land bij het

vraagstuk; is uitbreiding van het H. I. O.
noodig en gewenscht ?

d. Het uitbreidingsvraagstuk.

Het ligt niet op onzen weg een concrete

oplossing te geven van het netelige vraag-

stuk, of en zoo ja in hoeverre de inheem-
sche bevolking in ruimere mate dan tot

dusverre in de gelegenheid moet worden
gesteld een westersche opleiding, d.w.z.

een met de Europeesch lagere school ge-

lijkwaardige opleiding te ontvangen. Het
betreft hier in laatste instantie een ,,Welt-

anschauungsfrage”. Wel echter kunnen
feiten worden aangewezen en gezichts-

punten, die voor de oplossing van belang

zijn. De taak der wetenschap is hier niet,

antwoorden te geven, doch vragen te stellen.

Vooreerst is het noodzakelijk er op te

wijzen, dat het westersch L. O. niet op
zichzelf, doch in verband met de overige

takken van het onderwijs en dus ook met
het inlandsch onderwijs moet worden
beschouwd. Men dient zich wel voor oogen
te houden, dat men, naarmate een duur-
der schooltype wordt gekozen, een des te

geringer aantal leerlingen met het onder-
wijs bereikt. Voor een bedrag van een

millioen gulden ’s jaars kan men 12.000

leerlingen van westersch L. O., doch
200.000 van desa-onderwijs voorzien. In

zekeren zin beteekent, het totale voor on-
derwijs beschikbare bedrag als gegeven
aangenomen, iedere uitbreiding van het

Westersch L. O. een verzwakking van den
strijd tegen het analphabetisme. Wanneer
men bedenkt, dat de bevolking van Ne-
derlandsch-Indie jaarlijks met pl.m.

toeneemt en men zich in verband hier-

mede voor oogen stelt, dat sinds 1900
weliswaar het aantal schoolgaande kinde-

ren sterk is uitgebreid, doch daarnaast

het aantal analphabeten in absoluten zin

is gestegen in plaats van gedaald, dan wordt
het duidelijk, dat het hier niet voldoende
is te zeggen, dat het westersch L. O. ,,zoo-

veel mogelijk” moet worden uitgebreid.

Er dient een bepaalde verhouding te zijn.

Meermalen is in inheemsche kringen
de opvatting naar voren gekomen, dat in

Nederlandsch-Indie de toestand moet
worden als in Nederland, waar ieder kind
gedurende zes jaar lager onderwijs geniet.

Deze vergelijking is echter om verschil-

lende redenen voor de praktische politiek

niet bruikbaar. Vooreerst toch is in Indie

het westersch L. O. voor de inlanders

onderwijs in een vreemde taal; daardoor
kost het niet alleen naar verhouding meer
dan het lager onderwijs in Nederland,
maar is het ook volgens zijn karakter uit-

zonderingsonderwijs, omdat bezwaarlijk

kan worden aangenomen, dat de bevol-
king van Nederlandsch-Indie in haar vol-

len omvang behoefte zou hebben aan on-
derwijs met als voertaal een andere dan
de eigen taal. Bovendien ligt een algemee-
ne verbreiding van 6 of 7 jaar lager on-
derwijs voorloopig niet binnen het ter-

rein der economische mogelijkheden.
Terwijl in Indie het gemiddelde inkomen
van de inheemsche bevolking niet meer
dan / 200 bedraagt ‘), is dit gemiddelde
in Nederland volgens de jongste opgaven

i) J. W. Meyer Ranneft in den bundel The effect of
western influence on native civilisation in the Malay Archi-
pelago (1929) p. So.
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meer dan elf maal zoo groot n.l. / 2300 *).

Aangezien in Nederlandsch-Indie een

harmonische besteding van het volksin-

komen evenzeer noodzakelijk is als in

Nederland, en derhalve, naast het onder-

wijs, de gezondheidstoestand, het ver-

keer, enz. voorziening behoeven, is Indie

aan een onderwijsvoorziening op den-

zelfden voet als de moederlandsche nog
niet toe. Juist daarom klemt te meer de
vraag: in hoeverre moet worden voort-

gegaan met de verstrekking van het naar

verhouding dure westersch L. O.?
Dikwijls is de meening geuit, dat het

H. I. O. verdient te worden uitgebreid,

omdat het in verhouding tot de getal-

sterkte der inheemsche bevolking veel

minder verbreid is dan het westersch L. O.
aan de Europeanen of aan de Chineezen:

de inheemsche bevolking zou er aan-

spraak op hebben, in dezelfde mate wes-

tersch L. O. te genieten als de andere be-

volkingsgroepen. Deze vergelijking kan
echter niet worden gehandhaafd. Onder-
wijs is niet een zaak van recht, maar van
maatschappelijke behoefte. Wij willen

volstrekt niet zeggen, dat de bestaande

verhouding de juiste is, doch moeten er

wel op wijzen, dat de verschillende land-

aarden momenteel een zoozeer uiteen-

loopende sociale en economische positie

hebben in Nederlandsch-Indie, dat met
die uiteenloopende positie een verschil

in onderwijsvoorziening noodwendig ge-

paard moet gaan. Van het spoorwegnet zegt

men 00k niet, dat ieder baanvak recht

heeft op hetzelfde aantal treinen. Gelijk

lager onderwijs voor de geheele bevol-

king is mogelijk in een homogene
maatschappij als de moederlandsche, niet

in een heterogene als de Indische.

Of zou men de economische behoefte

ondergeschikt moeten maken aan de cul-

tureele behoefte? De voorstanders van

krachtige uitbreiding van het H. I. O. stel-

len in het licht, dat het cultureele element

van het onderwijs voor hen boven alles

i) Maartdschrift van het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek 1930, p, 510.

gaat. Men moet niet in de eerste plaats

rekening houden met den maatschappe-

lijken werkkring, dien de westersch opge-

leide leerlingen kunnen verkrijgen, maar
op de cultureele baten, die het onderwijs

oplevert voor hen, die het hebben gevolgd.

Men kan deze opvatting volkomen aan-

vaarden en niettemin van oordeel zijn,

dat men er met het poneeren van deze

stelling nog niet is. Zeer ter snede merkt

de H. I. O. commissie in haar eindrapport

op, dat het gebruik van het adjectivum

,,cultureei” geen vrijbrief kan zijn voor het

afzien van verder onderzoek en voor het

integraal aanvaarden van geleidelijk ge-

groeide en in bepaalde richting voort-

groeiende toestanden. Analyse van de cul-

tureele waarde van het westersch L. O.
in vergelijking met die van het standaard-

onderwijs is dringend noodig. Heeft het

genieten van onderwijs met Nederlandsch

als voertaal op zichzelf groote waarde voor

de verscherping van het verstand, gelijk

bij het voortgezet onderwijs de wiskunde
of de klassieke talen waarde hebben, ge-

heel afgezien van het maatschappelijk

nut? Beteekende het een cultureele scha-

de, wanneer in het vervolg de talrijke leer-

lingen, die het H. I. O. slechts ten deele

volgen, standaardonderwijs zouden ge-

nieten met Nederlandsch als leervak er

bij? En wat de practische waarde van het

Nederlandsch aangaat, is het meer ge-

wenscht de kennis van het westersche

cultuur door de verbreiding van de ken-

nis van het Nederlandsch te bevorderen

of door het verbreiden van nuttige lec-

tuur in de landstaal? Wederom ligt hier

een probleem; het is op de Philippijnen

opgelost ten gunste van de vreemde, in

Japan ten gunste van de moedertaal

Tenslotte is er nog een factor, die bij-

zondere aandacht vraagt: het meisjes-

onderwijs, Voor de verheffing van het cul-

tureele niveau is het verbreiden van on-

derwijs onder de vrouwelijke bevolking

van haast nog grooter gewicht dan die

2) Zie de Kroniek in Kol. Studien J929, p. 499,
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onder mannen. De Kat Angelino zegt

er van: ,,Een volksonderwijs, dat de vrou-

,,\ven veronachtzaamt, laat het eigenlijke

,,bolwerk der inertie onaangetast. Men zou

,,welhaast mogen zeggen, dat het nog

,,belangrijker is de vrouwen van de kluis-

,,ters der onwetendheid en der milieu-

,,beperking te bevrijden dan de mannen,
,,\vant de vrouw heeft meer invioed op
,,den wasdom van de kiemen der toe-

,,komst, terwijl de man bovenal het heden

,,vormt en draagt als woning van het wor-

,,dende Wanneer men de vrouw
,,ultsluit, kan men telkens weer opnieuw
,,beginnen, want het gezin werkt niet me-
,,de met de evolutie der maatschappij” ').

Moet, zoo rijst hier wederom de vraag,

de noodzakelijke verbreiding van het meis-

jesonderwijs door westersch L. O. of door

het goedkoopere en dus sneller verbreid-

bare inlandsch onderwijs geschieden?

A 1 deze vragen kunnen en mogen hier

niet worden beantwoord. Men dient zich

echter wel scherp voor oogen te stellen,

dat zij moeten worden beantwoord. Men
komt er niet met de opmerking, dat het

westersch en het inlandsch onderwijs ge-

lijkelijk moeten worden uitgebreid. Even-
min is het voldoende te protesteeren tegen

een voorloopige stopzetting van de uit-

breiding van het H. I. O., zooals de H.I. O.
commissie in meerderheid voorstelt. Wie
tegen stopzetting is, moet een norm aange-

ven volgens welke uitbreiding moet plaats

hebben. De onderwijs-begrooting voor-

zag in de laatste jaren geregeld in de op-

richting van 12 nieuwe H. I. Sen of scha-

kelscholen; waarom niet 24 of 120?

Er is een antwoord, dat meermalen op
deze laatste vraag wordt gegeven, doch
dat als onvoldoende moet worden terug-

gewezen. Het is de opmerking, dat het

aantal aanvragen tot plaatsing van leerlin-

gen beslissend moet zijn. Zoolang de be-

volking om H. I. O. vraagt, zou de over-

heid verplicht zijn dit onderwijs te ver-

strekken. Deze opvatting is echter uit-

i) A.D.A, de Kat Angelino, Staatkundig beleid en Bestuurs-
zorg in Nederl .-Indie (ig2g) I, biz. 717.

vloeisel van een standpunt, dat ten aan-

zien van de andere takken van staatsbe-

leid reeds geheel verouderd is. Het oude,

liberale beginsel, dat in de igde eeuw op-

geld heeft gedaan, had tot inhoud, dat ieder

individu zijn eigen belang het best kent

en dit ook het best weet te bevorderen.

Voldoende is later gebleken, dat deze op-

vatting een illusie is ^). De staat moet lei-

ding geven aan de individuen, die dik-

wijls hun eigen belang verwaarloozen of

niet kennen. De geheele zgn. sociale wet-

geving is het symptoom van deze nieuwe

geestesrichting. Zou nu op het gebied van

het onderwijs aan de individuen alles mo-
gen worden overgelaten en zou het niet

de plicht van de overheid zijn de begeerte

naar onderwijs, waar noodig, in juiste ba-

nen te leiden, gelijk de overheid elders

die begeerte, waar ze nog niet bestaat, op-

wekt?

Slechts enkele vraagstukken, die met
het H. I. O. en de uitbreiding daarvan ver-

band houden, werden hier aangeroerd.

Dit geschiedde om te laten zien, dat twee

dingen noodig zijn: kennis van de feiten

en analyse van vele tot dusverre slechts

vaag gehouden wenschen. In zekeren zin

zal men, gewapend met de feiten, die de

H. I. O. commissie bijeenbracht en de
conclussies, die zij opbouwde, het geheele

vraagstuk opnieuw moeten overwegen.

Het getuigt daarom van een weinig serieuse

behandeling dezer zoo uiterst belang-

rijke materie, dat tal van vereenigingen

reeds in openbare vergaderingen protest

hebben aangeteekend tegen de eindcon-

clusies van de commissie, voordat zij met
het eindrapport en dus van de motieven,

die haar hebben geleid tot hare voorstel-

len, konden hebben kennis genomen.
Wanneer dit opstel er toe mocht leiden,

dat het vraagstuk in alle betrokken krin-

gen opnieuw wordt overwogen en getoetst,

dan zal het niet tevergeefs geschreven
zijn geweest.

2) Men leze het boekje van J, M, Keynes, The end of
laissez-faire (1926).



DE HISTORISCHE WAARDE VAN DE
RANGGA LAWE

door

R. Ng. Dr. POERBATJARAKA.

Naar aanleiding van: Bibliotheca Javanica, uitge-

geven door het Kon. Bataviaasch Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen, Deel i, Rangga Lawe,

Middeljavaansche Historische Roman, Critisch

uitgegeven door C. C. Berg, Weltevreden — Albrecht

& Co. 1930.

Door enkele leden van de Afdeeling voor

de Taal-, Land- en Volkenkunde van het

Kon. Bat. Genootschap werd eenigen tijd

geleden het plan geopperd een afzonderlijke

reeks van Javaansche tekstuitgaven te stich-

ten, waarin teksten die uit wetenschappelijk

oogpunt belangrijk zijn, met inleiding en

inhoudsopgave, en zoo mogelijk met verta-

ling gepubliceerd zouden kunnen worden.

De Directie van het Genootschap ver-

klaarde zich bereid het plan financieel te

steunen, terwijl, blijkens het voor in het

boek vermelde, 00k K. G. P. A. A. Mang-
koenegara VII te Solo, K. G. P. A. A.

Pakoe Alam VII te Jogja, en het Departe-

ment van Onderwijs en Eeredienst in de

kosten bijdroegen.

Dit plan is van onzen— Javaanschen—
kant gezien, zeer toe te juichen; dank aan

’sGenootschaps Directie en de andere con-

tribuanten voor hun bereidwilligheid tot

financieelen stcun is dan ook zekcr niet

rnisplaatst. Immers op deze wijze zullen op
den duur meer Javaansche teksten — een

voornaam deel van het Javaansche cultuur-

bezit — toegankelijk worden gemaakt,

hetgeen in menig opzicht ten goede zal

komen aan de nadere beoefening van de

Javanistiek; bovendien vermindert de kans

dat er Javaansche teksten spoorloos ver-

dwijnen vanwege het feit dat zij slechts in

enkele Ms.-exemplaren voorhanden zijn.

Als eerste deel van de nieuwe serie is

verschenen het hierboven genoemde boek

van de hand van Prof. Dr. C. C. Berg. De
uitvoering van het werk laat niets te wen-
schen over. Uiterlijk zoowel als formaat

zijn zeer aangenaam. Alleen den naam
Bibliotheca Javanica vind ik eigenlijk wel

wat te deftig. Een meer omvattende, voor

de Nederlandsch lezende Inlanders gewo-

ner klinkende naam — b.v. Inheemsche

Teksten — ware m.i. beter geweest. Dan
had men tevens de gelegenheid open-

gehouden om ook belangrijke teksten in

andere talen in deze serie te kunnen uitge-

ven, gelijk ook de bedoeling was van de in

1915 door Dr. G. P. Rouffaer bepleite

serie Bibliotheca Neerlando-Indica. Toe-

gegeven moet echter worden, dat ook daar-

bij allereerst werd gedacht aan de uitgave

van Oud-Javaansche en Middel-Javaansche

teksten (Bijdragen Kon. Inst, deel 71 (1916)

biz. XXIX).
Hoe dit ook zij, het stemt tot verheuging

dat het in vele opzichten zoo aanbevelens-

waardige project van Rouffaer thans in

Indie tot uitvoering schijnt te zullen gera-

ken. Ongetwijfeld zal het de verspreiding

en de bekendheid van deze nieuwe biblio-

theca te goede komen, dat zij in Indie en

niet in Holland uitgegeven wordt. Moge
het voor oogen gestelde doel worden be-

reikt en een breede kring van belangstcl-

lenden deze uitgave steunen. Zekcr zal dit

het geval zijn, wanneer de uitgevers zich

niet angstvallig beperken tot Oud-Javaan-

sche en Middel-Javaansche teksten, die voor
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het lezend publiek toch altijd te moeilijk

zullen zijn, doch ook aan interessante nieu-

were teksten plaats zullen willen verleenen.

§ I. Spelling.

Thans eerst lets over de spelling
van den tekst. In het algemeen gesproken

bezigt Dr. Berg in de vier tekstuitgaven

welke thans van zijn hand verschenen zijn,

het z.g. wetenschappelijke systeem, dat

voor het Oud-Javaansch reeds op een ruim

gebruik mocht bogen. Maar hij voert dit

in een bepaald opzicht zoo bedenkelijk

door, dat het mij niet overbodig voorkomt,

deze zaak wat breeder te behandelen, en

mijn bezwaren tegen het systeem-Berg

ietwat uitvoerig uiteen te zetten ^). Dr.

Berg zegt in zijn inleiding van de Kidung

Sunda *) het volgende;

,,Aan de Sanskrtwoorden is zooveel moge-

lijk hun orthographische vorm gegeven;

bij belangrijke Javaansche vervormingen is

de oorspronkelijke vorm er dan in een noot

aan toegevoegd In plaats van de

nasaal rn van het Sanskrt vindt men in

dezen tekst de nasaal, die de Javaansche

uitspraak eischt, zonder dat daarvan steeds

verantwoording gegeven wordt

Daar in de van Bali afkomstige hand-

schriften niet regelmatig verschil wordt

gemaakt tusschen d en d, t en t, wordt hier

slechts d en t gebruikt, omdat het lang niet

altijd mogelijk is op goede gronden te

bepalen, welke letter de voorkeur verdient

Verschil in lengte der vocalen

wordt in deze transcriptie voor Javaansche

woorden niet gemaakt”.

Ziedaar een buitengewone bevoorrech-

ting van de Sanskrit woorden — met een

1) In Djawa, IXe Jg. (1929), biz. 255,236 heeft Dr. S.J.

Esser bij zijn bcspreking van het taalkundige gedeeltc van

Bergs Inletding tot de studie van het Oud-Javaansch (Ki-

dung Sundayana) reeds enkele punten met betrekking tot

de spelling naar voren gebracht, doch alleen die, welke

direct in verband staan met de beschouwing der Indonesi-

sche talen in het algemeen. De spelling als zoodamg is echter,

als ik mij niet vergis, nog niet aan een bespreking onder-

worpen. Daar fdr. Berg, zooals boven reeds gezegd is.

voor zijn publicaties nagenoeg een en hetzelfde systeem

toepast, wil deze bespreking beschouwd worden als te gel-

den voor de vier geschriften van Dr. Berg.

2) Overdruk (uit de Bydr. Kon. Instiluut deel 83 (1927)

all. i) biz. 6.

enkele verwaarloozing van de anuswara —
en een stiefmoederlijke behandeling van de

Javaansche.

In denzelfden geest, doch uitvoeriger,

zijn de aangehaalde woorden herhaald in

de „Opmerkingen betreffende de spelling”

van deze Rangga-Lawe-editie (biz. 7 en 8).

En dit laatste is weder ongewijzigd opgeno-

men in de ,,Opmerkingen betreffende de

spelling” in de Kidung-Pamancangah-uit-

gave (biz. 82 en 83).

Laten wij beginnen met de Sanskrit

woorden. Dr. Berg schrijft bv. b h a 1 1 a-

r a, een woord dat. aldus gespeld, als ik mij

niet al te zeer vergis, in de Oud-Javaansche
teksten maar heel zelden voorkomt ^). Ik

vraag mij daarom af, waarvoor het nu noo-

dig is, dat de t (met een punt eronder)

verdubbeld wordt. Waarom wordt niet vol-

staan met b h a t a r a, een woord, dat met
dezelfde beteekenis in het Oud-Javaansch

zeer veel in gebruik is ? Maar goed

beschouwd is ook de bh van dit laatste

woord voor teksten als de hier besprokene

m.i. veel te archaistisch en dus in strijd met
den tijd, waarin deze soort litteratuur werd
voortgebracht, en hoogstwaarschijnlijk ook

met de uitspraak. Want, zooals men zich

wel herinneren zal, is de bh van sang

Amurwwabhumi en die van bhatara op
de inscriptie van Kandangan gewoon ge-

schreven met een z.g. ,,kleine” b. Entoch
is deze oorkonde minstens even oud —
jonger kan zij niet zijn — als de oudste van

de vier teksten van Dr. Berg. Waar het

met het gebruik van de aspiratae in den tijd

van de inscriptie van Kandangan (ca. 1272

Caka) in het algemeen gesproken reeds

zoo droevig is gesteld, gaat het m.i. niet

aan om ze in jongere teksten zoo kramp-
achtig door te voeren. Mijn ervaring heeft

mij geleerd, dat de aspiratae-spelling

hoogstens nog toepasbaar zou zijn op het

oudere stadium van het Javaansch — hoe-

wel de grens moeilijk te trekken is — b.v.

het Ramayana, de Parwa-omwerkingen, de

3) Uitgave van de Kirtya Liefrinck v.d. Tuuk; uitgeverij

C. A. Mees, Santpoort, (1929).

4) Epigraphia Bahca (Verb. Bat. Gen. deel 66) biz. 13.
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kunstgedichten als de Nagarakretagama,
de Arjunawijaya en nog enkele andere. Voor
de soort werken als de Kidung Sunda,
Rangga Lawe e.a. kan, neen, m o e t zij ter

zijde worden gelaten. In deze laatste wer-
ken geven zij bepaald een valschen indruk

van het karakter dier geschriften. Immers
reeds in het oudere Javaansch zijn de
Sanskrit woorden — zuiver gezegd — geen
Sanskrit woorden meer, doch Oud-Javaan-
sche woorden, afkomstig uit het Sanskrit.

Dit is geen nieuwe zienswijze, want reeds

in zijn Jayapattra-artikel zegt Dr. Brandes,
,,dat de taal van Java, voor zoover wij haar

kennen steeds Javaansch is en niet anders
dan Javaansch, al ziet dat Javaansch er an-

ders uit dan thans het geval is, en dat wel
verschillend in verschillende perioden” ').

In overeenstemming met deze m.i. zeer

juiste formuleering dienen de woorden
van die taal, onverschillig van welke her-

komst, beschouwd en behandeld te worden
als Javaansche woorden zonder meer, met
inachtneming van de drie stadia der Ja-

vaansche taal, door denzelfden geleerde

aangegeven.

In teksten als de Rangga Lawe zijn bo-
vendien de woorden, die aan het Sanskrit

ontleend zijn, nog veel verder verwijderd

van hun oorsprong. Het komt mij daarom
onnoodig, ja zelfs misleidend, voor om die

woorden zoo zuiver mogelijk volgens de
Sanskrit spelling te schrijven. De heele

grocp aspiratae met de beide sisklanken

(9 en s) kan in dit geval zonder het minste
nadeel worden afgedankt, zooals dit steeds

gebeurt in Nieuw-Javaansche teksten met
Latijnsch karakter. Want voor iemand
die Javaansch leest is sang nata nitih rata

nata bala ing papan rata (de vorst in een
wagen gezeten ordent zijn leger op een vlak

terrein) zeer duidelijk.

Na hetgeen gezegd is van de aspiratae

acht ik het niet noodig langer stil te staan

bij het verschil in lengte van de klinkers

der Sanskrit woorden. Het is in bedoelde
teksten reeds lang uit den tijd, en dies 00k

i) T. B. G. deel 32 biz. 113.

niet meer op zijn plaats. Voor de lezers-

niet-Sanskritisten — en dat zijn toch vrij-

wel de meesten — werkt het eerder storend

dan verduidelijkend. En bij de toeganke-

lijkmaking van dergelijke teksten mag men
niet te veel denken aan het handje vol

Sanskritisten-Javanici, doch dient ook re-

kening te houden met de belangstellende

lezers, die geen Sanskritist zijn.

Voordat ik van deze spellingskwestie

afstap wil ik nog even wijzen op een on-

noodigheid, die voor niet weinigen — zij

het ook alleen bij het begin — een hinder-

nis vormt bij de kennismaking met het

Oud-Javaansch in Latijnsche letters, en
wel de re. Zooals tot dusverre te doen
gebruikelijk is, wordt de re, die uit het

Sanskrit afkomstig is, anders getransscri-

beerd dan de re, die, naar men met goede
gronden kan aannemen, oorspronkelijk In-

donesisch is. Men heeft nu dus rtu, rsi,

enz. naast rebah, rengih, enz. ^).

Zooals boven reeds gezegd is, hebben de
Sanskrit woorden in het Oud-Javaansch
opgehouden Sanskrit te zijn. Er is daarom
m.i. geen reden— behalve dan deftigheids-

halve, maar met deftigheid wordt de we-
tenschap niet gebaat — om de re’s in

Latijnsche letters van elkander te onder-

scheiden. Te minder daar zij in het Ja-

vaansche schrift, van den vroegsten tijd af

tot heden toe, slechts door een en dezelfde

letter vertegenwoordigd zijn. (Hierbij ver-

waarloozen wij het verschil tusschen kere-

tan en pa-cerek, een verschil, dat in den
grond geheel anders is dan het veronder-

stelde verschil tusschen de r en de re ^).

Men moet de leerlingen van de Instelling

van den heer Kats eens hooren klagen als

zij in een tekst het woord greha tegenkomen
en in de Woordenlijst van Dr. H. H. Juyn-
boll dit woord niet bij de woorden met gre

beginnend kunnen vinden, doch eerst bij

gr. Verlangende dat deze onnoodige moei-

lijkheid in den vervolge overboord gegooid

wordt, wil ik — ik hoop namens de lezers-

z) Maar dit is ook lang niet vast. Soms wordt er

verschil gemaakt tusschen de kSrStan en de pa-eSrSk.

3) Vergl. T. B. G. deel 32 biz. 443.

137



niet-Sanskritisten — met klem voorstellen

(waar men nu juist bezig is met de Epigra-

phia Javanica) om de re, onverschillig van

welke afkomst, met re weer te geven, en

niet met r, welke eerste weergave dichter

bij de tegenwoordige Javaansche spelling

staat of daaraan gelijk is. Wil men toch de

orthographische spelling van bet Sanskrit

geven, soit, dan schrijve men bet woord in

zijn juiste spelling telkens onderaan op de

bladzijde, wat ecbter, dunkt mij, gebeel

onnoodig cn bovendien tijdroovend is.

Van de spelling der volgens Dr. Berg

echt-Javaanscbe woorden valt niet veel te

zeggen. Alleen vind ik bet jammer dat er

geen onderscbeid is gemaakt tusscben de
linguale t en d en de dentale t en d, vooral

omdat geen typografiscbe bezwaren daar-

van de oorzaak geweest kunnen zijn. Het
was anders geweest als men bad moeten
roeien met de riemen die men bad, gelijk

dit bet geval was met de uitgave van bet

eerste deel van de Kusumawicitra '). In

een Javaanscben tekst is bet onderscbeid

tusscben de linguale t en d en de dentale t

en d m.i. onontbeerlijk. En de taal van Dr.
Bergs uitgaven is tocb zonder meer Ja-

vaanscb. Dat bet lang niet altijd mogelijk

zou zijn op goede gronden te bepalen, wel-

ke letter (t en d met een punt, dan wel t en
d zonder punt) de voorkeur verdient, mag
wel overdreven beeten. Voor een Javaan
is dat vrij eenvoudig. Wij geven ecbter

gaarne toe dat bet voor iemand, wiens
moedertaal niet bet Javaanscb is, lastig

kan zijn. Maar een poging daartoe bad m.i.

gedaan dienen te worden, zij bet ook met
de bulp van een Javaan. Als men ecbter

denkt te doen te bebben met een dialect

van Java, in betwelk slecbts een van de
beide t’s in gebruik is, dan ware de keuze
op de t met een punt in dit geval beter op
haar plaats. Want op Bali, ten minste in de
streken, waar ik geweest ben — nagenoeg
gebeel gelegen in bet midden van bet

eiland — worden de Javaanscbe t en t in

de uitspraak alleen door de t, met een punt,

vertegenwoordigd.

1,' Besprokcii in D|a\va 1^25, biz. 2M.

Over de spellingskwestie ben ik wel wat

uitvoerig, wellicbt langdradig geweest. Dit

acbtte ik noodig als pleidooi om bet Javaan-

scbe litteratuurproduct zijn eigen karakter

te doen bebouden. Immers de Javaanscbe

litteratuur beeft met de Javaanscbe taal,

plastiek, tempelbouwkunst, metra, go-

denstelsel en boogstwaarscbijnlijk bet

sociale leven dit gemeen, dat zij na bet

boogste punt, dat de Hindu-invloed tij-

dens de z.g. Midden-Javaanscbe periode

ooit beeft bereikt, op den duur boe langer

zoo meer Indonesiscb, i.c. meer Javaanscb
geworden is. Zoo is er dus, ten einde niet

tegen den natuurlijken ontwikkelingsgang

van bet Javanisme te bandelen, m.i. alle

reden om de woorden, die uit bet Sanskrit

afkomstig zijn, bun met tijd en plaats over-

eenkomenden vorm te doen bebouden, en
niet in bun totok-gedaante te doen verscbij-

nen, zooals dit in bet algemeen genomen
reeds is gescbied in bet Woordenboek van
P. Jansz, zij bet ook dat men bij de vervaar-

diging van dit Woordenboek nog in bet

gebeel niet gedacbt beeft aan de bierboven

aangeroerde kwesties.

Zeer toe te juicben is bet, dat Dr. Berg
in zijn lijst der eigennamen breekt zoowel

met de volgorde ba na ca ra ka (met ver-

waarloozing der klinkers) als met ka kba ga

gba nga, (de volgorde volgens bet Sanskrit

alphabet). Terwijl de eerste alleen gemakke-
lijk kan zijn voor de Javanen, is de tweede
alleen niet lastig voor Sanskritisten. Zeker
geldt deze moeilijkbeid, evenals die der

spelling, uitsluitend voor bet begin. Zoodra
men eraan gewend is, wordt zij niet meer
gevoeld. Maar juist bet zicb aan iets ge-

wennen is in den beginne bet lastigst. Het is

daarom m.i. wel wenscbelijk, opdat begin-

ners niet met dergelijke onnoodige moei-
lijkbeden worden geplaagd, aan alle taal-

kundige lijsten de volgorde te geven van bet

gewone alphabet, zooals dit het meest
bekend is in Nederlandsch-Indie.

2) Dit laatste is iiiij duidehjk geworden door het lezen
van Middel-Javaansche mantra-kropaks, o.a. B. G. No. 591,
waarbij Qiwa (Guru) beschouwd wordt als een telg van
s.h. Tunggal, s.h. Tan Ana e.a.



§ 2. De waarde van de Rangga Lawe.

Bij de beoordeeling van de waarde van

de Rangga Lawe wordt die van de Para-

raton vanzelf mede in het geding betrok-

ken. Hoewel in het laatste werk nog enkele

duistere punten overgebleven zijn, kan

het in het algemeen gesproken als ,,afbe-

studeerd” worden beschouwd. Immers
hoevelen hebben niet, na de oorspronke-

lijke uitgave en bewerking van dezen tekst

door Brandes, het hunne bijgedragen tot

opheldering van wat aanvankelijk nog
duister gebleven was. Dit alles stelt ons

in staat de waarde van de Pararaton met
vrij groote stelligheid te bepalen.

Weliswaar wordt tegenwoordig, tengevol-

ge van de ontcijfering van de Nagarakreta-

gama door Prof. Kern en de later daaraan

vastgeknoopte beschouwingen van andere

geleerden de waarde van de Pararaton als

geschiedbron lager aangeslagen, doch dit

geschiedt m.i. ten onrechte. Want men
pleegt de Nagarakretagama af te wegen
tegen de Pararaton, doch daarvoor lijkt mij

geen aanleiding, omdat de Pararaton inder-

daad een werk is met grootendeels geschied-

kundigen inhoud, terwijl de Nagarakreta-

gama strikt genomen een oorkonde op lon-

tar is. De aan te leggen maatstaf mag dus

niet dezelfde zijn. Immers, wat de Nagara-

kretagama aangaat, laat het zich gereede-

lijk verklaren, dat minder aangename zaken

weggelaten zijn, en wel omdat het gedicht

feitelijk een oorkonde is. In de Nagara-

kretagama is daarvoor evenmin plaats als

in de oorkonde van Canggal of die van Cal-

cutta. Uit historisch oogpunt bezien maakt
de Nagarakretagama daarom dan ook een

onzuiveren indruk. Het volgende moge ten

bewijze hiervan naar voren worden gebracht

.

De opvolging der vorsten van Tumapel
geschiedt volgens de Nagarakretagama
zonder schokken niet alleen, maar zelfs

wordt Anusapati voorgesteld als zoon van

Ken Angrok zonder meer. Van Toh-jaya,

die toch een niet onbelangrijke rol speelt,

zwijgt de Nagarakretagama geheel. Kre-

tanagara ligt in de Nagarakretagama be-

graven onder een berg van lof. De Bubat-

affaire, die voor Majapahit alles behalve

edel is, wordt geheel verzwegen.

Anders is het geval met de Pararaton.

Dit werk geeft ons in het algemeen genomen
eerlijke voorlichting omtrent opkomst en

bloei van Majapahit, — daargelaten of op
enkele punten al dan niet naar den slechten

kant overdreven is; de Nagarakretagama
overdrijft in ieder geval naar de goede zij-

de— . De maker van de Pararaton houdt er

geen rekening mede of zijn mededeeling

al dan niet in den smaak zal vallen van de

betrokken dynastie, dank zij het feit dat

het werk moet zijn vervaardigd buiten de

sfeer van het hofleven of wellicht in een

tijd, waarin de Majapahitsche macht op het

punt was te verdwijnen of zelfs lets later,

zoodat de vrijheld van spreken (of schrij-

ven) grooter was dan onder een machtige

regeering.

De mededeelingen van de Pararaton,

althans enkele ervan, zijn dan ook verge-

lijkbaar of controleerbaar met de niet-

Javaansche berichten. Van de lichtzinnig-

heid van Kretanagara kunnen wij een goed

beeld krijgen door de belichting van de

zijde der Chineesche berichten. Van de

gebeurtenis te Bubat hebben wij een terug-

slag in de Tjarita Parahyangan. Historisch

is de Pararaton daarom m.i. meer waard
dan de Nagarakretagama.

Dr. Berg nu wijst er herhaaldelijk op, dat

de Rangga Lawe afwijkingen vertoont van

de Pararaton; deze zijn dan van tweeerlei

aard: detailverschillen en romantische uit-

weidingen.

Het constateeren van deze onderlinge

verschillen is goed en nuttig, doch wanneer

op grond van de afwijkingen, die de Rang-

ga Lawe bij vergelijking met de Pararaton

vertoont, de weegschaal van Dr. Bergs

waardeering naar dat werk overslaat, en dc

Pararaton plotseling te licht bevonden

wordt, trots het feit, dat haar waarde door

Brandes en tal van latere onderzoekers is

erkend, terwijl het oordeel van Kern,

Brandes en Van der Tuuk omtrent de

Rangga Lawe in twijfel getrokken wordt.
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dan blijf ik mij inzake de waardeering van

laatstgenoemd werk liever scharen achter

Kern c.s. Niet omdat ik hen in hun oordeel

blindelings wil volgen, maar op grond van

een hernieuwde vergelijking van de Rang-

ga Lawe met den tekst van de Pararaton.

Reeds bij de eerste lezing maakt het ge-

dicht een pooveren indruk; bij vergelijking

met den Pararaton-tekst stelt het onvoor-

waardelijk teleur.

Met dezen indruk zal ik wel niet alleen

staan. Op biz. i68 van zijn dissertatie zegt

Dr. Berg zelf: ,,de detail-afwijkingen ble-

ken deels aanvullingen van de Pararaton-

stof te zijn, deels producten van dichter-

lijke fantasie”, en op biz. 75: ,, details \'an de

Kidung (Rangga Lawe) behoeven we niet

als historisch op te vatten; het boek is in

de eerste plaats een roman; het is b.v. niet

onmogelijk, dat in de beschrijving van den

geweldigen strijd tusschen Lawe en Kebo
Anabrang de slot-scene, de onverwachte

dood van K. Anabrang door toedoen

van zijn eigen strijd-makker (Sora) alleen

erbij gefantaseerd is ter verhooging van het

romantische effect”.

Het ware voldoende en m.i. zeer juist

geweest deze opvatting als uitgangspunt te

nemen om de Rangga Lawe, op het voet-

spoor van Prof. Kern en Dr. Brandes, op
haar juiste waarde te schatten. Maar Dr.

Berg verlaat dit m.i. juiste punt van uit-

gang, en stelt zich daar zelfs diametraal

tegenover, waar hij het volgende zegt:

,,Hoewcl er nauwe samenhang tusschen

de Panji Wijayakrama (alias Rangga Lawe)
en de Pararaton valt te constateeren, ziet

men toch dadelijk bij vergelijking van de

hierboven gegeven inhoudsopgave met dc

Pararaton, dat cnkele verschillen tc groot

zijn om aan vergissing te kunnen denken”
(Diss. biz. 62).

Ook dc m.i. zeer juiste qualificatie van

den dood van Kebo Anabrang door Sora

neemt Berg terug. Op biz. 32 (Overdruk)

van zijn artikel : lets over de historische

Kidung Sorandaka ') zegt hij: ,,Vermoede-

i) Feestbundel 150-jarig bestaan van het Bat. Cm., deei I.

lijk moeten we dus niet denken aan een

dichterlijke vrijheid van den auteur van de

Rangga Lawe, die den dramatischen strijd

tusschen Sora en Kebo Anabrang gefan-

taseerd zou hebben ter verhooging van het

romantische effect, maar aan een wel dege-

lijk bestaande vaste traditie”.

Ten aanzien van de verschillen, die er

bestaan tusschen de Rangga Lawe en de

Pararaton kan ik, na nauwkeurige verge-

lijking van de lezingen van beide werken,

evenwel niets anders zeggen dan dat zij

mij voorkomen ontstaan te zijn niet door

vergissing, maar door de ons reeds lang

bekende babadsche slordigheid, onverschil-

ligheid en kritiekloosheid. Hierover zal ik,

na tekst-vergelijking van het begin van de

Rangga Lawe met de correspondeerende

plaats van de Pararaton, uitvoeriger zijn;

ook aan den inhoud (en de compositie) zal

ik een enkel woord wijden.

In het algemeen geldt mijns inziens dat

men de fouten in de desbetreffende plaat-

sen van de Pararaton terug vindt in de

Rangga Lawe, vermeerderd nog met de

fouten die door den maker van het laatste

werk zijn gemaakt. Ten bewijze moge het

volgende strekken.

De dood van Raden Wijaya, die in de

Pararaton (nieuwe editie biz. 32) aangege-

ven wordt met het jaartal in cijfers: 1257,

wordt in de Rangga Lawe biz. 182 weerge-

geven met hetzelfde getal, niet in candra-

sengkala, naar in woorden : sapta paheadasi

rang atus piyon siyuh (sic!). Het jaartal van

de stichting van Majapahit volgens de

Pararaton( biz. 31) : rasa rupa dwi sitangsu,

vindt men ongewijzigd terug in de Rangga
Lawe (biz. 180). Is dit nu een toevallige

overeenkomst van twee van elkaar onafhan-

kelijke werken, zij het ook van een bron-

nengebied, of berust deze overeenkomst op
overname?

Op biz. 8 noot 2 van de Pararaton (nw.

ed.) geeft Brandes reeds een klein stukje

van de Rangga Lawe ten bewijze, dat het

laatste werk op het eerste berust. En om-
trent deze pericoop is men het algemeen

met Brandes eens. Behalve dit stukje valt
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echter nog veel meer ter adstructie van

Brandes’ meening aan te halen. In het on-

dervolgende zal ik de afhankelijkheid van

de Rangga Lawe van de Pararaton nader

bewijzen. De spelling, op het woord Ciwa

na, wordt door mij stilzwijgend vereen-

voudigd.

Hoewel de Pararaton-tekst hier vaak met
een nieuwen regel begint, loopt hij in de

oorspronkelijke grootendeels door.

§ 3. Tekst-vergelijking van de Rangga Lawe met de Pararaton.

Rangga Lawe

1 Durmita tinambang kata cacantungan nimba
tan pantuk gati, kasurugan lara, wirangrwang
arantunan, wiyogatibra naputi, manah prapanca,

tambayan eng angawi,

2 Wwe (Jiwa Wraspatika Mrakeng kalima,

Wisnw-arta trayodasi, ri kala wisaya, rasa ta ya

wasitan, prabw anom wira siniwing Tumapel
sira, nama Kretanagari.

3 Singgih kukudang duk sira rajaputra, ana mari

kakalih, anom wayahira, dyah anunggal listw arja,

sameng rum-rum murtyeng rawit, pinaca-pacang,

raden Wijaya swami.

4 Kaparnah ari mindo dera sang nata, sira maka’

ti-ati, jajaka Wijaya, kinatongan eng bala, roro

sapura andiri, sasangka sira dina-kara raka’ji.

5 Tur tan mangga manah surup ditya sada, tiksna

tan angademi, twasning bala-warga, tan opeksa

madana, wimoha dapda pinuji, biseka muwah
Qiwa-Buda bupati.

6 Mantrinira anama mpu Raganata, wredasira

pinatih, wiweka’diguna, wruh ing nayata dewa,

nityasa ngaturi aji, kabwatanira sukla praba

eng ati.

. .. ')

8 Tan pinisarja dera sri Qiwa-Buda kahengkara-

neng bumi, sakatrapa sy apa, kadi asiram ala, teka

anurudi linggih, mpu Ranganata, mari sira apatih.

9 Gumantya’sana sira Mahisa-nengah, karwa
(wel well) panjy Angragani, pinatih ta sira, kuneng
mpu Raganata,’dyakseng Tumapel andiri, aga-

rawalan, jenengira nrepati.

10 Pan tan mary agagaman dandopakara, nitya

amati-mati, kalana ingaran, Bayangkara wus pejah,

samangka sira tuduh ing, bala andona, ing Malayu
amrepi.

11 Akweh kang wwang Tumapel mangkat ando-
na, malah akedik kari, patih Kebw Anengah,
panjy Angragani sira, ngater eng Tuban abali, duk
tekeng rajya, nitya’ tur tadah aji.

12 Tan pantara ratri-dina akasukan, sarumning
akarawit, anggita karamyan, anukani ng indriya,

lali ng laku sawala ring, Daha alawan, sri Jaya-
katong (ng) uni.

i) Strophe 7 vergelijkt de twee vorsten met twee koningen
uit het verhaal Singhalanggala.

Pararaton

Sira’ji Kretanagara anjgneng prabu (Par. 18 , 15, 16)

WontSn ta putrinira batara ^iwa-Buda samaistri

kalih siki, jaga panggihakgna lawan raden Wijaya
(Par. 19

, 36, 37)

abiseka batara Qiwa-Buda (Par. 18 , i6)

Hana ta patihira nduk mahu anjcneng prabu,

puspapata sira mpu Raganata, nityasa angaturi

rahayuning tuhan ( 18 , 19, 20).

tan kedep denira sri Kretanagara;

sangkanira mpu Raganata asalah linggih, man-
tun apatih,

ginanten denira Kebo-tengah, sang apaiijy Araga-

ni.

Sira mpu Raganata gumanti dadi adyaksa ri Tu-
mapel.

Sa-panjeneng sri Kretanagara

angilangaken kalana aran Bhaya. Huwusing kalana

mati, angutus ing kawulanira andona mating

Malayu.

Samangka akedik kari wong Tumapel, akeh kang

katuduh maring Malayu.
Sira panjy Aragani angateraken

mangsul ing Tuban; teka ring TumapSl sang

apanjy Aragani angaturi tadahan pratidina,

akasukan sira’ji KrStanagara.

Hana ta pasawalanira lawan sira’ji Jaya-Katong,

ratu ring Daha, pinaka musuhira sira’ji Kretana-

gara,



13 Mangkana sri Buda-(^iwa’smu kempera, ing

pangaladesaning, satru tan inetang, yan wwantgn
dosanira, kina winungu mangkeki, kawahan boga,

Iwir tan aedep wisti.

14 Wonten wongira binatang buyut Nangka,
Banak-wide anami, sinung abiseka, arya Wiraja
sira, arupa sinangsayeni, dinohan prenah, kinon

angadipati.

1 5 Munggwing Sumgnep parnah Madura wetan,

lawasipun anganti, patang puluh tiga, duk andon
bala nabrang, sira Wiraraja dadi, arasa-rasa, dene
dinohan apti.

16 Amet asraya awawanon eng Daha, sri Jaya-

Katong asih, pasilih-silihan, otusan arawayan, sira

Wiraraja jati, atur siwalan, dateng eng Daha uni.

17 Pukulun satur patik parameswara, nenggeh
paduka aji, kang kedw abuburwan, ring alas ma-
sangketa, paduka nata amregi, duweg linagan

mungpung pun kaladesi.

18 Ring tegal dukut apes tan alang-alang, arang

tanpa suket wri, aneng alas-alas, taru rontog ')

arata, gumuk-gumukipun kedik, jurang tan pring-

ga, esi mong tan amrati.

19 Tan ana kebo sapi samsam asingat, sedeng
amomotongi, tan lota (1. bota) binedag, acepor
ora (w) ula, sok sa-mong guguh kang kari, dening
atuha, mpu Raganata eki.

20 Sampun sira amaca asmu garjita, sri Jaya-ka-

tong angling:

Warga dalem kita, pancmbanga pangarah,

enz. enz.

(aanwijzing van Jaya-katwang omtrent den op-
marsch; omwerking in eigenwoorden van het

desbetreffende stuk van de Pararaton).

29 lakuaning sanjata, ngalor prakasa

lumindih, ing tani desa, loring Tumapel enti.

30 Kawes wongnya katawan wany apalaga (voor

waneh apalaga), pejah ana akanin, umungsi jro

kuta, ana kempeh mg alas, angilya ring durga-
desi, safijateng Daha, mandeg mangkweng Meme-
ling.

3 1 Ingaturan sang aneng Tumapel nata, musuhira
ngkani, yuda saking Daha, sri Jaya-katong sira,

mangke wonten ing Memeling, paloking lawan
katureng sri bupati.

32 Arupa tan pracaya sira angucap, ,,kadi pira

rakwa’ji, Jaya-katong sira, mongkonoa ering

ngwang, apan uwus byakta asih-ira pakenak, su-

makutaa kami”.

33 Kancit tang bala peka teka’usungan, atawan-
tawan kanin, wadwa' gawa-gawan, ana’nak putw
enggmban, pating parengak anangis, lyan atuntu-
nan, patik winang kikirik.

i) Zoo leze men in plaats van ron tog.

Kemper pangaladesaning satru, tan enget yan
dosanira. (stop)

Hana ta wongira, babatanganira buyut ing

Nangka, aran Banak-wide, sinungan pasenggahan
arya Wiraraja, arupa tan kandel denira, dinohaken,
kinon adipatiya ring Sungeneb
anger Madura wetan (Par. 18 ,

16— 19). Sira Banak-
wide atuwuh patang puluh tiga duk pamalayu,
(Par. 18 , 30 enz.)

amitra lawan sira’ji Jaya-katong, asuraweyan
akenkenan saking Madura sira Banak-wide apa-

senggahan arya Wiraraja; mangkana sira ji Jayaka-
tong autusan maring Madura. Sira Wiraraja akirim
surat dateng i sira’ji Jaya-katong. Unining sawalan:

,, Pukulun, patik aji matur ing paduka aji aneng-
geh paduka aji ayun abuburu maring tegal lama,

mangke ta paduka aji abuburuwa, duweg kalade-

sanipun,

tam-bonten wonten baya, tam-bonten macani-
pun, tam-bonten bantengipun, muwah ulanipun,

rinipun; wonten macanipun, anging guguh”.
Sang apatih tuha sira mpu Raganata kang ingaran

macan guguh, apan sampun atuha.

Samangka sira’ji Jaya-katong mangkat amergp
ing Tumapel.

Sanjata kang saka loring Tumapel ( 19 ,
2—3)

rusak desa sa-kalor ing Tumapgl.
akeh atawan kanin kang amamerangaken.

Sajhata Daha kang amarga lor mandeg ing \Ie-

melmg.
Sira batara Qiwa-Buda pijer anadah sajeng,

ingaturan yan pinerep saking Daha,

apahido sira, lagi amijilaken andika: ,,Kadi pira

sira’ji Jaya-katong mongkonoa ring isun, apan sira

huwus apakenak lawan isun”.

Duk angaturaken kang atawan kanin,
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34 Tumingal sang nata samangka’smu kagyat, samangka sira mintuhu.

nimitanya’misinggih, rahaden Wijaya, kinon anga- Samangka raden Wijaya tinuduh amaguta sanja-

lor sira, ingiring ing bala mantri, saha sanjata, ta kang saka loring Tumapel

winatya mapag jurit.

(De vermelding der namen van de volgelingen ingiring denira aryadikara enz. enz. (namen van

van Wijaya ontbreekt hier) Zie beneden. de volgelingen van Wijaya onder wie als no. 2

Rangga Lawe). Zie beneden.

35 Gumreg lampah eng bala asigra-sigran, meh
andungkap Memeling, tan kacaritaa, aprang ocak-

ocakan
sang ing Tumapel winuni, sri Qiwa-Buda, pijer (Het bericht in de Pararaton over den dood van

amukti kapti. Kretanagara c.s. is uitvoeriger. Bovendien is de

36 Amanah tan wikara agogonjakan, anata-nata Par. daarmee duidelijker en natuurlijker.

rasmi, rasmining tadahan, tan wruh van musuh
ana, saka kidul ametoni, amrep saksana, moktah
sri narapati.

(De Rangga Lawe is hier onhandig aan het

bekorten, ondanks het feit, dat dit gedicht wat de

woorden betreft, in vervelende herhaling vervalt.

B.v. de haast die Wijaya heeft om naar de kraton

terug te gaan; de wanorde, die blijkbaar heerscht

onder zijn gevolg en verder zijn vlucht, achtervolgd

door Kebo Mundarang. Dit alles is in de Pararaton

duidelijker en natuurlijker dan in de Rangga Lawe,

die ter plaatse zeer verward is. En toch mag men
m.i. bij dit stuk van de Par. niet aan een babadsche

duidelijkheid of natuurlijkheid denken, doch wel

aan een getrouwe historische beschrijving der fei-

ten).

37 Kweh kawenang; juru pangalasanira, malayw
atawan kanin, paksa umatura, ring rahaden Wija-

ya, tan kocap layune aglis, sampuning parang, duk
teka ing Memeling.
38 Katuju raden amupul bala curna, angeb soring

waringin, neher ingaturan, moktah sirakanira,

kinaladesa eng puri, sawingkingira, tandwa’na

musuh prapti. enz. enz.

(De Rangga Lawe is hier vervelend langdradig.

Wijaya doet verslag in eigen woorden van zijn

overwinning)

(strophe 40 begint met dezelfde woorden die in

13 voorkomen).

Met 54 kunnen wij verder gaan de Rangga-Lawe-
lezing met die van de Pararaton te vergelijken.

54 Para rangga kebo pada kawigaran, surak awa.*- gumanti sira (Wijaya) kabalik, binuru

tus bedil, aswara rantunan, sira K§bo Mundarang, tinut denipun Kebo Mundarang, sumdngka raden

anreng rahaden ingongsi, paksa ambuntal, raden Wijaya ri sawah miring. Paksanipun Kebo Mun-
pantes atangkis. darang anduka ring buntal

55 Mlecat amancal lemah wai sisingkalan-ing Raden Wijaya amancal sisingkalaning amuluku,

amulukwa nitir, sumirat eng jaja-nira Kebo Mun- dadanipun Kebo Mundarang tekeng mukanipun

darang, bek eng endut watreng rahi, mundur angu- kebek endut, mundur tur angucap: ,,aduh tuhu

cap ,,ih dewa tuhu eki. yan dewa si pakanira raden”.

56 Lemah talampakanira si pangeran, pinrih

luput engongsi” ‘). saksana apiyak, kang tukar i

i) In plaats van: ingongsih.
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samangka, rahaden sira asalin, adadar-dadar, ring

bala warga mantri.

57 Kang wineh caw§t giringsing wiwijeka, praca-

ya koseng jurit, arepaning lampah, LSmbu Sora

kalawan, Gajah-pagon, Medang Dangdi, Mahisa

Wagal, mantri pamuntat malih.

58 Nambi Banak kapuk Kebo Kapetengan,

Wirota Wiragati, Pamandana sama, brasta’hyun

i kamukan, ing musuh wirang apulih, nuli si Sora,

matur saha wotsari.

59 „Duweg mangke pakanira anempuha meng-
peng pun kaladesi, pilih si pangeran, kang kaging-

sir i nata, tan aty amuk amahoni”,mesem rahadyan-

mantri angyugalani.

(Verder weidt de Rangga Lawe tot het midden
van strophe 82 breedvoerig uit over de gehouden
tweegevechten. Bovendien zouden de volgelingen

van Wijaya beloond worden terwijl zij nog niets

uitgericht hebben, tenzij ze worden verondersteld

reeds met succes gevochten te hebben).

Samangka raden Wijaya adum lancingan giring-

sing ring kawulanira sawiji sowang, ayun anga-

muka. Kang dinuman sira Sora, sira Rangga Lawe,

sira Pedang, sira Dangdi, sira Gajah. Sira Sora

angmpuh, akeh longira wong Daha. Aturira sora;

,,Mangke pangeran pakanira anempuha, kala-

desanipun mangke”. Anempuh raden Wijaya.

(In de Par. geschiedt het geven van de belooning

na de overwinning bij den slag van Memeling en
na de mislukte tegenaanval in de kraton; na het

succesvolle vluchten achtcrvolgd door Kebo Mun-
darang en vlak v66r de amok op de Dahaers).

De draad der vergelijking wordt weer opgevat met de tweede helft van strophe 82.

82 rusak kang wadwa Daha, waneh
rowangnya natoni, apan aridwawor alayu gigisin.

83 Ana dene sang putri sri Ciwa-Buda jaga

kramaa kalih, ing raden Wijaya, sira uni katawan,

tan tunggal paraaneki, punang panuwa, asraetan

akari (Vergelijk bij strophe 3 hierboven)

84 Aneka') badiyang pangaring-aringan-ing bala

Daha uni, maraduta jaga, sangsaya’geng urubnya,

raden Wijaya marani, saha sanjata, sinengguh satru

kari.

85 Satingalira wonten sirayinira, stri panuwa
kapanggih, sinambut ta sira, ingemban enz. (volgt

een fantasie van den dichter tot 88).

88 Mesem rahadyan angucap eng ken Sora,

,,ungsebana’muk malih, pilih yayi sira, sang anom
kapanggiha”, ken Sora matur sabakti, ,,sampun
pangeran, kudwangaloken pati.

89 Pan sirayi panuwa punika dewa, sampun
kawenang malih, nirdon lampahira, kang tan tulus

tinawan, tuwi wong pakanireki, akweh kang pejah,

akedik ingkang kari.

90 Apan yan paksakena puliha pira, leheng lamun
sirayi, anom kapanggiha, dewa de pakanira, Iwir

laron nuruni agni, puhara brasta, tan prayoga eng
pati”.

(De laatste regel van 90, beginnend met puhara
tot raden angucap van 91 is een fantasie van den
dichter.

i) Voor: ana ika

Mangkin akeh longing wong Daha, tur mundur
kalangan wengi, tumuli akuwu, sedeng sireping

wong tinut ingamuk manih denira raden Wijaya,

samangka bubar wong Daha, akeh wong kSna
tumbaking sama rowangipun, aridu [wong] pala-

jenging wong Daha.

Wonten ta putrinira batara Qiwa-Buda sama istri

kalih siki, jaga panggihakena lawan raden Wijaya
denira batara Qiwa-Buda, kalih sira kajarah dening

wong Daha; rahaden istri sira sang anom apisah

lawan sira sang panuha, tan tunggal paranira

malajeng. Weting (wong) Daha ta ridu dening

pangamukira raden Wijaya. Kalaning wengi, won-
ten ta balemaning wong Daha murub aggng uru-

bipun. Kapanggih raden istri panuha irika, kating-

halan sira denira raden Wijaya, enget yen
raden yayistri panuha. Mangkin ta denira sambut
denira raden Wijaya,

tur angandika ring sira Sora: ,,Soralahtaangung-

sed‘) angamuk maneh, malar katemua yayi sira

sang anom”. Matur sira Sora: ,,Sampun dewa,

apan sira (ra)yi pakanira panuha sampun kapang-

gih;

pira si katahing kawula-pakanira puniki.

(sluit aan achter 91)
apan yan amaksakena angamuk pirantuka*),

lehSng lamun sira rayi pakanira anom kapanggih,

yen tan kapanggih, kadi lalaron anggepok damar”.
(sluit aan bij het midden van 92)
(De met 90 correspondeerende woorden komen

in de Par. eerst later; zie beneden).

i) Behoort bij de woorden van Wijaya
a) 266 in plaats van: sirantuka; de R. L, heeft 00k: pira

(zie 90).
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91 raden angucap: „iya po lingireki”.

92 ,,Duweg pukulun pakanirengaturan, mundura
depun aris”.

samangka rahadyan, Wijaya mundur sira, angem-
ban raden yayestri, neher lumampah sira ngalor

sawengi.

93 Saksana bang-bang wetan patih Mundarang,
akon angalawadi, satru winangsulan, mangkat bala

gagaman, panganjur enz. (persoonsnamen)

94 Lakuning sanjata ambarat katiga, cacar pisan

kapanggih, kiduling Talaga-Pager sira rahadyan,

tinututan ing prang lagi, wongira mapag, ganty
anganten-anteni.

95 Sangsaya tundes sinreg dening wong Daha,
paksa megat-megati, Gajah-pagon aprang, ngung-
gut-unggut ginalah, dene pun Jalak-andinding,

pupu kabranan, ‘) trus angiwung abali.

(96 en 97 is grootendeels een fantasie van den
dichter).

97 rahaden teka nggameli, roma angu-

cap, ,,kongang po kita lari.

98 Ya mon tan bisa enak pada ngamuka”, Gajah-

pagon abakti, .,kawawa manira, anging depun
atamban”, lumampah rahaden malih, angayam-
alas, sumengkeng wana-giri.

Sahuring raden Wijaya „iya denira iku.”

Samangka sira Sora maturmaneh; ,,Duweg pukulun,

pakanira mundura, apan (enz. zie achter 90)
Samangka sira mundur, raden yayistri sira ing-

emban, saratri sira lumaku mangalor,

esuk sira tinututan dening wong Daha,

katututan sira kiduling Talaga Pager.

Wongira sama anganti angareni aprang angandeg
ing wong Daha.

Sira Gajah-pagon katumbak pupune trus,

anghing kawasa lumaku.

Andikanira raden Wijaya: ,,Gajah-pagon kawasa
sira lumaku,
lamun tan kawasa lah pada angamuk.” ,,Kawasa

manira pangeran, anging alon-alonan.”

En zoo zou men voort kunnen gaan.

i) In plaats van: kapranan,

§ 4. Opmerkingen betreffende de hierboven

vergeleken gedeelten.

Str. I. Hiervan is niet veel te zeggen

dan dat de dichter geen raad weet omdat
hij voor het eerst meet dichten.

2. De dateering (?) is duister; Kretana-

gara wordt hier genoemd: een jonge koning;

hij moet bij zijn overlijden ten minste 38
jaar oud zijn geweest.

3. Het eerste stuk is niet duidelijk,

tenzij men dit trekt bij de voorgaande

strophe, met de beteekenis: ,,toen hij nog
jong was, was hij werkelijk beroemd”.

De overeenkomst van het tweede stuk

met de Pararaton-lezing kan alleen ont-

staan zijn door dat de dichter laatstgenoemd

werk voor zich gehad heeft.

4. De juiste verhouding van Wijaya en

Kretanagara mag voldoende bekend wor-

den geacht (Nag. zang 47,1). De uitdruk-

king ari mindo is ontstaan doordat de
Pararaton ons mededeelt dat Wijaya de
zoon van Mahisa-campaka zou zijn.

5. Deze strophe zet de slechtheid van

Kretanagara uiteen.

6. Hierin kan men de woorden van de
Pararaton gemakkelijk herkennen; wreda
sira pinatih iviiveka’diguna, ivruh ing naya-

ta (?) dewa is zeer goedkoop materiaal voor

een inlassching.

7. Van het verhaal Singhalanggala be-

staat, behalve de reeds door Brandes ge-

noemde, een geschonden exemplaar op
kropak (kropak-Ms.no. 858) van het Kon.
Bat. Gen. Dit werk is betrekkelijk jong en
is blijkbaar op Bali gemaakt.

8. Deze strophe geeft grootendeels woor-

den uit de Pararaton weer. Maar wat geeft

het stuk tusschen Buda en teka voor zin?

Dat is wartaal, alleen om de strophe tc vul-

len.

9. Wie een weinig kennis gemaakt
heeft met de oorkonden van juist omstreeks

dien tijd, weet dat een Majapahit-Tuma-
pelsche hofdignitaris in den regel twee

namen (of een dubbelen naam) draagt.
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Zoo is ook m.i. Kebo Tengah, sang Apanji

Aragani slechts een persoon. Dr. Berg volgt

cchter den maker van de Rangga Lawe.
die tusschen die twee namen karwa =
met of en, invoegt.

In deze strophe zijn weer nagenoeg

dezelfde woorden van de Pararaton ge-

bruikt. Maar wat beteekent hier agarawa-

lan? hoe is het verband met de omgeving?
10— II. Ook bij deze twee strophen

moet de schrijver van de Rangga Lawe de

Pararaton voor zich gehad hebben. Het
noemen van Kebo Anengah hier is de

zucht-tot-aanvulling van de babad-makers.

Want na dendood van Kebo Tengah (Par.

19,20) wordt Panji Aragani nergens anders

meer genoemd. Dit is een bewijs dat het

slechts twee namen van een persoon zijn.

12. Stoplap en verder woorden van de

Pararaton.

13. Hier laat de maker van de Rangga
Lawe de Pararatonwoorden, die ook voor

ons onduidelijk zijn: kemper {a ing) panga-

Iddesaning satru, staan zooals zij zijn, om-
dat hij ook niet weet wat de bedoeling

daarvan is.

14— 15. Deze twee strophen bevatten

cen combinatie van twee plaatsen uit de

Pararaton. Ook bij dit stuk is het duidelijk

dat de auteur de Par. voor zich had. Bo-
vendien is atuwiih patang puluh tiga niet

goed begrepen, terwijl het slot van 15 een

stoplap is.

Het heeft, geloof ik geen nut op deze

wijze voort te gaan. M.i. is het duidelijk,

dat de maker van de Rangga Lawe, toen

hij bezig was zijn werk te schrijven, de

Pararaton voor zich had, zoodat de Parara-

ton toch de moeder van de Rangga Lawe
kan, neen; moet worden genoemd (Diss.

biz. 169).

§ 5. Over den inhoud van de Pahji

Wijayakrama

(alias het eerste deel van de Rangga Lawe).

Van deze kidung geeft Dr. Berg twee

maal een inhoudsopgave. De eerste in

zijn dissertatie biz. 47 en vlgg. is gecom-

bineerd met enkele beschouwingen, het-

gecn de overzichtelijkheid eenigszins

schaadt. De tweede, met enkele wijziging

overgenomen van de eerste, is te vinden

voor in de tekstuitgave zelf, biz. 9 en vlgg.

Zij is vrij van ieder commentaar, hetgeen

de overzichtelijkheid ten goede is gekomen.

Men zal echter wel willen toegeven dat

een inhoudsopgave, hoe uitvoerig zij ook

is, voor een tekstbeschouwing steeds on-

toereikend moet worden geacht. Voor de
tekstvergelijking hebben wij de inhoudsop-

gave dan ook buiten beschouwing gelaten.

Van de Panji Wijayakrama valt met
betrekking tot den inhoud niet veel te

zeggen, daar de auteur, naar wij boven
trachtten aan te toonen, de Pararaton

met de oogen gevolgd heeft. Alleen de her-

kenning van de in de Pararaton niet bij

name genoemde, jongere prinses van Tu-
mapel en hare liefdesbetrekkingen met
Wijaya — het sturen van een koppelaarster

enz. enz. (IV 16—83; Diss. biz. 34), o zoo

vervelend ook in andere gedichten— moet
aan de fantasie van den maker toegeschre-

ven worden.

Het optrekken van de Majapahitters

tegen Daha om de Zuid via Singasari (Ma-
lang) is m.i. niet anders dan een naaperij

van het optrekken der Dahaers tegen Tu-
mapel (Zang VII, 8; Diss. biz. 58). De
afstand is n.b. vier maal zoo groot als die

van Majapahit-Daha in rechte lijn.

Verder is de ontmoeting te Berebeg
(Zang VII, 9) van het leger, dat om de Zuid
gaat, met dat, hetwelk om de Noord mar-

cheert, gespeend van iedere logica. Volgen
wij de meaning van Dr. Berg, dat Berebeg
(zie lijst der eigennamen) tusschen Singasari

en Majapahit zou liggen, dan vragen wij ons

af: wat willen de verzamelde legermachten

daar gaan doen? Een aanval uitvoeren op
Daha? Hoe nu?
Wordt met Berebeg bedoeld de gewezen

Afdeelingshoofdplaats van dien naam —
thans verwisseld met Ngandjoek — een

plaats die dichter bij de grens van Madioen
dan bij de Brantas, en dus Westelijker

ligt dan Daha-Kadiri, dan begrijpen wij
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niet hoe het Zuidelijke leger die plaats kan

bereiken zonder langs de hoofdplaats Da-
ha zelf (ook per prauw langs de Brantas) te

gaan. In het kort, het wil mij voorkomen

dat de maker van de Rangga Lawe den
naam Berebeg bij Kediri heeft gehoord en

verder zonder zich te storen aan strategi-

sche of geografische bezwaren, dien naam
in zijn beschrijving betrekt.

Ook Bharata-Yuddha’sche motieven mee-

nen wij in de Rangga Lawe te kunnen
aanwijzen (Zang VII 21—25; Diss. biz.

58; Bhar. Y. XXXV, 4—14). Verder is

Rangga Lawe zang IX 79 te vergelijken

met Bh. Y. XIII, 30; R. L. zang XI, 19

1

met Bh. Y. X, 12.

Evenzoo is de dood van Kebo Anabrang

te vergelijken met, en wellicht zelfs gein-

spireerd door Bh. Y. XX, 6 en 10.

§ 6. Over den inhoud van de echte

Rangga Lawe

(het tweede stuk van de Kidung).

Van den inhoud van dit tweede stuk valt

historisch nog veel minder te spreken dan

van die van het eerste stuk. Immers de kern

van de geheele gebeurtenis is slechts wat

men in Dr. Bergs dissertatie met de volgen-

de woorden weergegeven vindt; ,,Nu was
het Rangga Lawe tegengevallen, dat niet

hij (of Sora, maar Nambi) ‘) amangkubumi
was geworden” (biz. 67). Hij maakte een

opstand en: ,,Tosan, Kidang Galatik, Sidi,

enz. sloten zich bij Lawe aan”. Na de ne-

derlaag van Lawe, ,,bleef alleen Kidang
Galatik over”

Ziedaar de kern van het geheele tweede

deel. De bovengegeven woorden deels van

Dr. Berg, deels van mij, correspondeeren

met de Pararaton biz. 25, 5— 15. De rest

van het tweede deel is niet anders dan

bombast. Dit zal ik duidelijk maken door

een beschouwing te geven van de compo-
sitie van dit deel. Die van het eerste deel,

dat de Pararaton getrouw volgt, kunnen wij

onbesproken laten.

1) Dcxsr mij tusschen ( ) geplaatst

2) Eenigszins omgezet.

Terloops zij echter opgemerkt, dat de

Rangga Lawe een stuk bevat dat voor de

kennis van den Damarwulan-roman van

belang kan worden genoemd. In zijn Para-

raton (Nw. ed. biz. 182) tracht Brandes

aan dezen laatsten roman een historischen

grondslag te geven door enkele overeen-

komstige ,,feiten” te noemen. Niemand zal

de juistheid, althans waarschijnlijkheid,

van Brandes’ meening in twijfel trekken.

Ook v66r de bekendmaking van de Para-

raton namen de Javanen aan, dat de Damar-
wulan-roman een historischen grondslag

moet hebben in den Majapahitschen tijd.

Maar hoe de wordingsgeschiedenis, de

verbreiding van dezen roman is — een

prachtig onderwerp voor een proefschrift

— daarnaar is voor zoover ik weet nog nooit

een onderzoek ingesteld.

Het bedoelde stuk, nl. het afscheidne-

men van den held bij zijn echtgenooten,

waarbij gewag wordt gemaakt van zijn

minderjarigen zoon (Zang X), doet ons

sterk denken aan, of liever: moet de bron,

althans van dezelfde bron zijn als het

afscheidnemen van denzelfden held in den

Damarwulan-roman (Diss. biz. 172). Hier

wordt van twee minderjarige zoons ge-

sproken. Een groot verschil is echter dit,

dat Rangga Lawe in het gelijknamige ge-

dicht ten strijde optrekt tegen zijn vorst,

terwijl zijnnaamgenoot in den Damarwulan-
roman voorbeeldig voor zijn vorstin den

geduchten vijand tegemoet gaat (Verhan-

delingen Bat. Gen. deel 30 biz. 37 (Jav.

cijfers) en vlgg.)

Na dit uitstapje komen wij nu terug

tot de beschouwing van de compositie van

de Rangga Lawe.

§ 7. De compositie van de Rangga Lawe.

In de Pararaton is Rangga Lawe reeds in

de hachelijke tijden van Wijaya steeds een

trouwe en dappere bondgenoot van den

laatste. Hij neemt ook deel aan den strijd

tegen de Dahaers, die een inval doen in

Tumapel.
In het gedicht treedt hij echter eerst op

als Wijaya het dorp Majapahit heeft ge-

147



sticht (Diss. biz. 56; R. L. Zang VI). Dit is

licht te begrijpen, want als hij straks in het

tweede deel de grootste rol spelen meet,

moet hij 00k voor dit deel bewaard wor-

den; hij mag voor den strijd tegen Daha
niet te vaak genoemd worden. Daarom
wordt hij voorgesteld als iemand, die Wi-
jaya tot zijn vestiging te Majapahit onbe-

kend is gebleven. Dit nu is volkomen in

den stijl der wajang-lakons. Ook daar moet
de held ,,bewaard” worden tot zijir groote

optreden.

Een vader moet de held ook hebben;

want als hij dien niet heeft, dan zal er

niemand zijn, die hem straks aanmaant
om zijn verkeerd besluit tot rebelleeren

tegen zijn koning te herzien. Wie moet nu
deze vader worden? Natuurlijk de persoon,

die in het eerste stuk de grootste rol speelt,

en dat is Wiraraja.

Dit alles lijkt mij veel te veel schematisch

om nog naar den historischen grond daar-

van te zoeken. Het is alles ,,gemaakt”.

Maar laten wij nog een oogenblik verder

gaan.

In de vergaderzaal beklaagt Rangga La-

we zich bij den koning (hier nog W''’ijaya

zelf, terwijl in de Pararaton uitdrukkelijk

Jayanagara wordt genoemd, tegen wien
Lawe rebelleert), dat deze niet hem tot

patih aanstelt, maar Nambi, zoodat de

koning hem onrecht aandoet. Daarna maakt
hij, nog steeds in de pasewakan, herrie met
den persoon, die op dat oogenblik na den
koning zelf de macht in handen heeft, n.l.

Nambi, die toch patih is, om vervolgens,

n.b. nog in tegenwoordigheid van den
vorst, alles kort en klein te slaan. Verder
geeft men hem nog gelegenheid om heel-

huids de stad te verlaten, ten einde streiks

een leger te verzamelen tegen zijn vorst.

Zooiets is absoluut ondenkbaar, vooral

omdat het hier geldt een Javaansch hof van
dien tijd. Indien Lawe werkelijk dat alles

gedaan had, zou hij zonder eenig pardon
op staanden voet zijn afgcmaakt! Vergelijk

slechts het gebeurde met Pangeran Alit, in

Veth’s Java II biz. 4. En evenals het begin

van zijn opstand reeds onhistorisch moet

zijn, zoo is ook de rest van het verhaal

volkomen ,,babadsch”, alias ,,maakwerk”.

Een klassiek voorbeeld van het maken
van een opstand geeft ons Nambi. Hij gaat

van den kraton zonder lawaai weg, komt
niet terug en maakt daarna opstand. In den

Nieuw-Mataramschen tijd is dit ook de

manier om tegen de Overheid te rebellee-

ren. Mangkoeboemi, de eerste Sultan van

Jogja b.v., doet hetzelfde als Nambi, (Veth II

biz. 166—167). Dipanegara nagenoeg even-

zoo (Veth II biz. 366). Ook de beide zoons

van Poeger en verder Poeger zelf, de latere

Pakoe Boewana I (Veth II, 96) zou men
nog kunnen noemen. Trouwens, uit de

weinige woorden die de Pararaton aan den
opstand van Rangga Lawe wijdt, kunnen
wij opmaken dat ook Lawe, evenals andere

rebellen in spe, heimelijk naar Toeban is

vertrokken om menschen te werven (lett.;

bedriegen, angapusi) en eerst daarna, en

wel vanuit of in Tuban, aan het rebellee-

ren is gegaan. Dus niet zooals de maker
van het gedicht ons wil doen gelooven, met
zijn verhaal over den amok, die Lawe in de

paseban gaat maken, doch op de gebruike-

lijke wijze.

Waar de maker van het gedicht wil dat

alles nog onder Wijaya zou hebben plaats

gehad, behoeft het ons niet te verwonderen
dat de vermelding van het jaartal van Ma-
japahits stichting en dat van ’s vorsten dood
geheel achteraan wordt geplaatst. Immers
die vermelding behoort te staan aan het

slot of het slot behoort die vermelding te

bevatten, wat precies hetzelfde is. Nog
zotter, in onze oogen een historische be-

driegerij, doch bij de babadmakers een

begrijpelijke handelwijze, is strophe 10

van Zang XIV (laatste), waarin Kudamre-
ta en Cakrakusuma (Cakradhara) kinderen

worden genoemd van de beide prinsessen,

dochters van Kretanagara, die echtgenooten

zijn geworden van Wijaya.

Ook het noemen van het gedicht Partha-

yajfia is door den maker in een ander

verband en op een andere plaats gebracht

dan in de Pararaton; zooiets is gewoon bij

de babadmakers.
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Hoewel het bovenstaande m.i. reeds

meer dan genoeg is om te waarschuwen
tegen het toekennen van eenige historische

waarde aan de Rangga Lawe, m.a.w. tegen

de veronderstelling, dat dit werk niet

afhankelijk zou zijn van de Pararaton, acht

ik deze bespreking niet compleet indien

niet een enkel woord zou worden gewijd

aan eenige der persoonsnamen. Reeds in

zijn inleiding van de Pararaton zegt Brandes

het volgende; ,,Af en toe heeft ook de dichter

van die Kidung (Rangga Lawe)
onze kroniek niet goed verstaan of verkeerd

begrepen, wat zelfs zoo ver gaat, dat hij

woordvormen afgeleid van plaatsnamen
als de namen van personen bezigt”, enz.

Zonder eenigen twijfel heeft Brandes
hiermee op het oog de woorden pawagal
en pamandana, die in de kidung inderdaad

persoonsnamen zijn geworden. Dr. Berg
nu houdt deze mededeeling van de kidung
voor de juiste en werpt bovendien een o.i.

zeer onaannemelijke theorie op, dat de Pa-

raratonsche pamandana en pawagal zouden
staan voor papamandana en papawagal ’).

Deze theorie latende voor wat zij is,

zou ik Dr. Berg willen vragen wat hij denkt

ten aanzien van de wong Mandana van de
Pararaton (biz. 25, 31). Volgens Dr. Bergs

theorie zou dit woord dan moeten zijn voor-

zien van pa-pa

In de Pararaton komt de vorm met pa- in

voldoende aantal voor, zoodat wij niet

behoeven te twijfelen wat de beteekenis

van dien vorm is; zij is: gebeurtenis aange-

vend. Nog in de Javaansche babads komt
die vorm voor in dezelfde beteekenis, b.v.

patjina, de strijd tegen de Chineezen in den
tijd van Kartasoera; pakepung, de omsinge-
ling van Solo door de Compagnie vereenigd

met de troepen van de Mangkoenegaran
en die van den Sultan van Jogja; Parayut,

geschil tusschen Solo en Jogja over de grens

van de twee nieuwe Vorstenlanden.

0 Overdruk-Feestbundel biz. 32 noot.

2) Zie Woordenschat onder pa..

Het eenige voorbeeld van dezen vorm,dat
men in Roorda’s Javaansche Grammatica
(4de druk biz. 112) vindt, is het volgende:

,,Ook van den naam van een plaats kan een

substantief denominatief gevormd worden,
om lets te beteekenen, wat daar plaats

gehad heeft, b.v. padjatisari, wat plaats

gehad heeft te Djatisari”.

Het is m.i. niet vatbaar voor tegenspraak

dat pamandana afgeleid moet zijn van het

bovengeciteerde Mandana. Wat dit laatste

ook mocht beteekenen, laten wij daar. Maar
ons lijkt het uitgesloten dat en Mandana
en pamandana in de Pararaton persoons-

namen zouden zijn; evenzoo pawagal. Juist

het feit dat Pamandana en Pawagal in de
kidung persoonsnamen zijn geworden, ty-

peert des te duidelijker de waarde van de

Kidung.

Mec de persoonsnamen zouden wij ein-

deloos verder kunnen gaan. Zoo is de naam
Cri Kirana, gemalin van Jayakatong, ko-

ning van Daha-Kadiri, klakkeloos over-

genomen uit de Smaradahana. Maar ook

Pararatonsche personen uit vroegeren tijd

worden in de kidung genoemd alsof zij

personen-van-dezen-tijd zijn. Bv. Mahisa
Bungalan, tijdgenoot van Wisnuwarddha-
na. Par. 18, ii; Kebo Wilalungan (Par.

Mahisa Walungan), jongere broer van

Dandang Gendis, enz. enz.

Vreezende dat deze bespreking te lang

zou worden, wil ik ten slotte nogmaals

met den meesten nadruk zeggen, dat van

het oordeel van Brandes, Kern en Van
der Tuuk omtrent de Rangga Lawe geen

enkel puntje kan worden teruggenomen,

laat staan dat dit oordeel zou moeten wor-

den herzien, en dat de waarde van de

Pararaton, zooals zij door Brandes aange-

geven is — het bekend worden van de

Kidungs, zooals deze door Dr. Berg zijn

uitgegeven en toegelicht, ten spijt — niet

lager mag worden aangeslagen.

Weltevreden, Juli 1930.
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EENIGE HISTORISCHE EN LEGENDARISCHE
PLAATSNAMEN IN JOGJAKARTA

door

Dr. L. ADAM,
Assistent-Resident te Jogjakarta.

Het leek mij wel van eenig nut, om de
plaatsnamen, die ik op mijn tournee’s door

Jogjakarta tegenkwam en waaraan histori-

sche of legendarische herinneringen waren
x'crbonden, vast te leggen.

Voor zoover ik over de betrekkelijke

litteratuur kon beschikken heb ik die ver-

meld.

Mijn gegevens zijn allerminst volledig

en dateeren voornamelijk uit den Mata-
ramschen tijd.

I. Kedaton-Plered en omgeving.

Ik koos allereerst het beroemde centrum:

Kedaton-Plered, de kraton van Amang-
koerat I (1646 — 1677), maar vermoede-
lijk nog gebouwd door Sultan Agoeng,
omdat zoowel uit Hollandsche ds Ja-

vaansche gegevens blijkt, dat de Vorst

spoedig na zijn troonsbestijging de zeer

uitgestrekte Kraton betrok.

In de Babad Tanah Djawi biz. 260 leest

men echter, dat Mangkoerat I den last gaf,

om den Kraton te bouwen, en, hoewel hij

er alle menschen uit de Montjanegara '^)

aan het werk zet, kan het reuzencomplex,

dunkt mij, in twee jaar niet gebouwd zijn,

want immers in het Daghregister 1648 biz.

54 leest men: ,,alsoo hier jegenwoordich in

den Mataram veel te doen is in het verset-

ten van het huis van den Sousouhounangh.”
Van de oorspronkelijke Kraton en omge-

ving bestaat een teekening van Rijklof van
Goens, die herhaaldelijk dit hof heeft

bezocht; de teekening berust in het Rijks-

archief '*). Een rcproductie hiervan werd

1) Daghregister 1648, 54 (onder 25 Maait).

2) Babad Tanah Djaiei biz 267.

3) Babad Tanah Djawi biz, 260.

4) V'eth, Java II ; 370 noot 3.

mij, dank zij de hulp van Prof. Schrieke,

toegezonden. Ik kom op die kaart straks

terug. Verder vindt men uit veel lateren

tijd een teekening van G. J, Oudemans
gepubliceerd en op het terrein geverifieerd

door P. J. F. Louw ®). Het is jammer, dat

die teekening nog zoo onvolledig is. De
bejaarde gewezen loerah van Baleredja,

Setr^iwirja geheeten, die nog precies weet

hoe de Kraton er uit gezien heeft, verstrekte

mij nog de volgende gegevens.

Van het Noorden komende heeft men
dichtbij de huidige passar sawahs, die nu
nog aloon^ genoemd worden. De door

Oudemans op zijn kaart met stippellijnen

aangegeven sitinggil ligt bezuiden de aloon*.

Ten zuiden van de sitinggil liggen aan

weerszijden van den weg, die naar de

huidige desa Kedaton loopt, de sawahs,

die Nglawang heeten, De ligging van de

verschillende vroegere muren, pleinen,

bangsal kentjana, wachthuizen, de Ge-
dong kemoening, de Tratag rambat, de

Kratonmoskee Soeranata, de Gedong ge-

dondong, de Bale-kambang (een nu nog
heel laag gelegen sawah), het tijgerhok, de
Soemoer gemoeling, alwaar de poesaka-

krissen werden gewasschen, is nog precies

aan te geven. Lang niet alles is door Oude-
mans aangegeven. Vergeten is ook de

tegenover de tegenwoordige suikerfabriek

gelegen moskee. Van die moskee zijn nog
verscheidene oempak’s (neuten) over; het

terrein, dat niet bewoond mag worden, ligt

5) Zie: De Java-oorlog, deel II ;2S6—257, 279 e.v. en Kaar-
ten en teekeningen behoorende bij dit boek plaat III. Oude-
mans had deze kaart al eerder aangeboden aan het Bataviasch
Genootschap. Zie: Notulen van dit Genootschap, deelen
XXX (1892) ; 61 en XXXI (1893) : 17.



in de d^sa^) Kahoeman. Bewesten de mos-

kee liggen graven, onder meer, volgens het

opschrift, een van Raden Ajoe Singasari,

die in den volksmond Kangdjeng Ratoe

Plaboehan heet, en een der gemalinnen van

Mangkoerat I zou zijn geweest. Het graf

wordt niet vanwege de Kraton onderhou-

den. Het is dus waaischijnlijk geen padmi

van den Vorst geweest. Was zij wellicht de

echtgenoote van Pangeran Singasari, een

der zonen van Mangkoerat P)?
Wei staat op de kaart van Oudemans

vermeld de desa Kepoetren, die weer wes-

telijker dan Kahoeman ligt en vroeger

ook deel uitmaakte van den Kraton.

Op de kaart van Van Goens is de om-
muurde enorm uitgestrekte stad, waarvan

de eigenlijke kraton slechts een klein

onderdeel vormde, geteekend. De Kraton

is er heel klein op aangegeven. De onder-

deelen daarvan zijn nauwelijks met het

bloote oog te zien. Merkwaardig is, dat de

straks te beschrijven Segarajasa er niet op
staat. Ten zuiden van den Kraton strekt

zich een ontzaglijk groot jachtterrein uit,

maar van een meer is niets te vinden.

Zooals algemeen bekend is, betraden de

Compagniesdienaren door de noordelijke

poort van Kaliadjir de stad. Van dit punt

uit Hep een groote breede weg, die ook op
de kaart van Van Goens te zien is, vermoe-
delijk in Zuidwestelijke richting recht-

streeks naar den Kraton van Plered. In de

nog bestaande desa Kaliadjir kan men het

erf (waarop niemand een huis durft te

bouwen) aanwijzen waar eens een pasang-

grahan gestaan moet hebben.

Volgens de kaart-Van Goens passeerde

men van Kaliadjir naar Plered verschillen-

de woningen van Pangeran’s en Regenten,

1) Disk beteekent in Jogjakarta woonbuurt, De sedert de

reorganisatie geschapen dorpsgemeenschappen worden kaloe-

rahan genoemd.
2) Zie Babad Tanah Djawi 271.

3) Zie o.a. Daghregister 164^—1648. biz. 109 en ii6. Ver-

der Mevr. Fruin-Mees in Tijdschr. v, Ind- T. L. en V. afl, i en 2

van 1927, biz. 160. Zie ook voor gegevens van ouderendatum:
De Jonge t.a.p. V 147 (uit 1624) en Mevrouw Fruin-Mees in

Tijdschr. voor Ind. T.L. en V. deel 66 : 413 (uit 1630),

In Kaliadjir schijnt in den tijd van Mangkoerat I ook ge-

vochten te zijn, Zie Babad Tanah Djawi biz, 311.

die alien met hun namen in de legenda

(,,Aanwijsingh van de voornaamste Plaat-

sen”) vermeld zijn, maar waarvan ik er geen

meer in plaatsnamen heb teruggevonden.

Opvallend is de groote dalem, die uit-

gestrekter lijkt dan de kraton zelf, in het

Zuidwesten van de stad, die volgens de

legenda bewoond werd door Pangeran
,,Cnopiae” of ,,Cnopioe”. Wie deze

Pangeran geweest is, is mij een raadsel ^).

Niet ver van zijn woning was de ,,Groote
Markt”
Een lugubere herinnering aan den tijd

van Mangkoerat I is het sombere kerkhofje

van Banjoesoemoeroep (kaloerahan Dron-
tja), dat door geen prijaji betreden mag
worden, in de buurt van Imagiri, waar

Pangeran Pekik van Soerabaja met zijn

geheele familie begraven ligt. Zooals men
weet werden dezen op last van Mangkoe-
rat I vermoord, omdat de Pangeran een

voor den Vorst bestemde vrouw (Rara Oji

geheeten) voor zijn kleinzoon, den lateren

Mangkoerat II, had geschaakt ®). Hier

heeft ook gelegen de Rijksbestuurder van

den tweeden Sultan (Sultan Sepoeh) van

Jogjakarta, die in den Kraton gekrist werd®).

Het graf is echter later naar Mlangi, ten

Noorden van Demakidjo, overgebracht’).

Niet ver van de Vorstelijke begraafplaats

van Im%iri ligt die van Girilaja. Hier

liggen volgens een opgave van den djoeroe-

koentji, begraven:

1. Pangeran Djoeminah ®), zoon van Pa-

nembahan Senapati en Ratoe Retnadio-

milah ®).

2. Ratoe Mas Pati^°), dochter van Sultan

Seda Krapjak.

3. Ratoe Pengajoen, gemalin van Mang-
koerat I.

4) Was het wellicht Pangeran Krapjak, de opvolger van
Senapati?

5) Zie Babad Tanah Djawi 284 en Veth, Java II : 15.

6) Zie Veth II : 300.

7) Zie over Banjoesoemoeroep ook H, J, van Mock in

Kol. Tijdschrift jg. 15 (1926) biz. 360.

8) Zie Babad Tanah Djawi 180.

9) Zie Babad Tanah Djawi 187, 193, 194. 195.

10) \'ermoedelijk ook Ratoe Pandan geheeten; Zie Babad
Tanah Djawi 216



4- Pangeran Mangkoeboemi, zoon ’) van
Sultan Seda Krapjak.

5. Pangeran Sokawati, zoon van Sultan
Agoeng “).

6. Pangeran Harja Martasana
7. Vier jonge kinderen van Pangeran

Mangkoeboemi.
8. Raden Toemenggoeng Harja Wongsa,

de emban van Ratoe Mas Pati.

9. Buiten de ,,Gedong ageng”;

1. Kjahi Djoeroe Wirapraba.
2. Raden Ajoe Mangkoekoesoema.
3. Raden Toemenggoeng Wiragoena.

10.

In het Oostelijk deel van de begraaf-

plaats: Sultan Tjerebon, die volgens

het volksverhaal, gedurende het maken
van de Segarajasa in Mataram was en
aldaar overleed. Verder nog een zekere

Kjahi Ageng Sentong, vermoedelijk

een kluizenaar die vroeger ten zuiden
van Girilaja zijn eenzaam leven leidde

en Kjahi Ageng Giring ^).

Bezuiden de desa Kedaton-PlerM ligt

de desa Poengkoeran. Dat moet dus de
achterzijde van den Kraton geweest zijn.

Door die d^sa loopt nu nog de dijk, tambak
genoemd, die de Segara-jasa, het kunst-
matig meer, dat vermoedelijk op bevel van
Amangkoerat I is gemaakt, omringde. De
dijk is over een groote lengte nog terug te

vinden. Hij liep vlak tegen de oostgrens
van den Kraton en boog in den zuidooste-

lijken hoek naar het westen, door Poengkoe-
ran been om later in Zuidwestelijke rich-

ting op de Opak af te gaan. Aan den oever
van de Opak dichtbij de desa Tambak in de
d^sa Karet (men zegt, dat de menschen van
deze desa vroeger gomelastiek aan den Kra-
ton van Jogjakarta moesten leveren). In de
kaloerahan Tambakredja ziet men nu nog
duidelijk het einde van den dijk. Volgens
de inlichtingen van den oud-loerah van
Baleredja, Setradiwirja, moet vroeger de

1) Vermoedeltjk broci van Saltan Seda Krapjak en zoon
van Panembahan Senapati, zie B^bad Tanah Djawi 209 en 216.

2) Oit schijnt onjuist. \ olgenb Tana/i Djaivi 216
vvcis hij een zoon van den in de vonge noot genoemden Pange-
ran Mangkoeboemi.

3) Andete gegevens omtrent Sultan Tjerebon, Kjahi
Ageng Sentong en bijzonderheden omtrent Kjahi Ageng
Giring vindt men bij Van Mook t,a,p. biz. 359.

dijk door de tegenwoordige Opak been,

zich hebben aangesloten bij den rotsachti-

gen berg Rasawoeni, een berg waaraan ook
eenige legenden verbonden zijn, die ik

straks nog zal mededeelen.

Ten Zuiden van den Rasawoeni was een

natuurlijke uitlaat van het meer. Die plaats

heet nu nog: Sabrang. Vermoedelijk is dit

de ,,plered” geweest waaraan de Kraton
zijn naam te danken heeft.

Wie de situatie aldaar plaatselijk opneemt
kan dan zien, dat bezuiden Sabrang, dat

een geheel vormt met den Rasawoeni, het

Imagirische heuvelland een natuurlijke op-

damming van het meer vormde.
Vermoedelijk moet de nu nog aanwezige

maar niet in zijn geheele lengte intact

gelaten ,,tambak” aan den Noordkant van
de Opak veel hooger zijn geweest dan
de bestaande dijk. Deze moet ongeveer bij

de desa Goenoengkelir het meest noor-

delijke punt van het meer gevormd heb-
ben. Ook hier sloot de dijk op heuvels aan

de overzijde van de Opak aan.

Aan de overzijde van de kali Opak, onge-
veer ten Zuidoosten van Poengkoeran, ligt

de desa Segarajasa (kaloerahan Segarajasa.

ressorteerende onder Koeta-gede, Solo).

Men vertelt in deze streek algemeen, dat

hier vroeger een klein kunstmatig meer
door Sultan Agoeng moet gemaakt zijn. Dit
meer zou ontstaan zijn door een afdamming
van de Kali Pesing. Ik trof daar nog een
dijk aan, die aansloot bij den GoenoengSala-
tan— de berg waar Sultan Agoeng volgens
de verhalen zijn salat geregeld verrichtte
— een der heuvels van het Imagirisch ge-

bergte, dat ook hier weer de natuurlijke zui-

delijke afdamming van het meertje gevormd
zou hebben. De dijk, zooals die nu nog
bestaat, loopt van den Goenoeng Salatan

noordwaarts langs een desa die ook Tambak
heet, tot dichtbij de desa Segarajasa, alwaar
het Kedoeng Djaran heet, een kedoeng,
die vroeger heel diep geweest moet zijn.

De bovengenoemde stokoude gewezen
loerah van Baleredja vertelt, dat op dit

punt het meer zijn uitlaat gehad moet heb-
ben. Eerst had men de ,,boetjalan” meer
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noordelijk, iets bezuiden den Goenoeng

Salatan, op een punt, dat Ngipeng heet,

gezocht, dock daar hadden voortdurend

doorbraken plaats, zoodat men dus toen

Kedoeng Djaran beter achtte. Zou de

diepe kedoeng misschien door het naar

beneden stortend water gevormd zijn?

De dijk Hep verder door de desa Kloron

noordoostwaarts en boog zich later weer

om naar het zuidergebergte. Van dit ge-

deelte heb ik geen spoor meer kunnen

vinden. Mangkoerat I vond dit meer te

klein en Het toen de veel uitgestrektere

Segarajasa maken, waarvan ik hierboven

de begrenzing aangaf.

Professor Dr. B. J. O. Schrieke was zoo

vriendelijk, om voor mij enkele gedeelten

van het ..Daghregister” over te schrijven,

waarin melding gemaakt wordt van de

Segarajasa van Amangkoerat I.

Zoo schrijft de Resident van Japara in

een brief, die op 7 JuH 1659 in het „Cas-

teel Batavia” werd ontvangen: ,,Soo hadde

mede verhaelt, dat de Maj^ een uytter-

maten behagen in de Bengaelse vier os-

siens met hare carreties genomen hadde

sulcx de vier strantheeren om noch meer

van deselve te mogen hebben aan hem,

Michielsen *), naderhant 00k geschreven

hadden, als bij de afschriften, die oversont,

conde gesien; ende waren de ossies met de

carreties met groot gommeslach voor den

Sousouhounangh gebracht, die daar veel

tijds met zijn wijven selffs mede naer zijn

groote nieu gegraven viver reedt ”®).

Men zou hieruit opmaken, dat het meer

toen pas gegraven was, d.w.z. men zal toen

bezig geweest zijn met het uitgraven van

den grond om de dijken te maken. Dit moet,

1) Kloron beteekent; beidc. Heeft mogelijk Mangkoerat I

naast de kleine ,,Segarajasa” van Sultan Agoeng een tweede

meer gemaakt? Prof. Schrieke maakte er mij op attent,

dat Raffles in zijn History ofJava 2e ed. II 255 e.v. meldt, dat

de segarajasa reeds onder Sultan Agoeng gemaakt zou zijn.

Is dit misschien de segarajasa van de Kalipesing?

2) De Compagnie had den Soenan Amangkoerat I vier

karretjes met 2 paar kleine Suratsche osjes gezonden. De
Vorst was blijkbaar zeer ingenomen met het geschenk.

3) Deze vier ..strantheeren” hadden om een geschenk

voor den Soenan gevraagd.

4) Dit is de Resident.

5) DughregisterrfiiPblz. 137. Opblz. 1 39 wordt de Segara-

jasa nog eens genoemd.

dunkt mij, een reusachtig werk geweest

zijn. In het Daghregister van i66i ®) wordt

vermeld, dat de Soenan bezig was ,,om zijn

woonplaets tot een eyland te maken en

daer aen 300 duysend man in ’t werk had-

de, zoo dat daer door de strandheeren niet

en konden afkomen. In 1663 (Daghregister

van dat jaar biz. 442) leest men: ,,Daer en

sijn geen 2 lasten (boonen en cadjang) in 5

maenden tijds van Madura, Grisse en

Arosbaya tot Japara aen de markt gebracht.

De oorsaak daarvan is, dat de regenten van

de voorsz. plaatsen, daer die granen alleen

van daen comen, sedert de maend van

Februari lestleden met meest alle haere

dienaren en boeren in de Mataram ten

hove sijn geweest ”

Het Daghregister van 14 Maart 1659

spreekt er van, dat menschen van Krawang

„voor den Sousouhounangh lange in de

Mataram hebben gearbeit, sulcx niet heb-

ben kunnen saeyen noch planten”. Er was

daar zelfs gebrek aan rijst. Dr. de Haan ’)

meent, dat een dergelijke massa-oproep,

die alleen in buitengewone gevallen plaats

had®), in verband stond met den bouw van

een nieuwen kraton, maar de kraton van

Plered moet naar alle waarschijnlijkheid

toen reeds afgebouwd zijn geweest ®).

Van de voltooiing van het meer vindt

men een bericht. dat op i October 1663 te

Batavia werd ontvangen. In het Daghre-

gister van dat jaar wordt op biz. 466 ver-

meld: ,, ’t is thans in Mataram still: het

maken van de zee ofte groote vijver achter

het hof van den Sousouhounangh, genaemt

Segarajassa, is werder bij de hand genomen

en voltrocken; doch de Sousouhounangh en

heeft, soo ’t schijnt, geen groote lust om
sich daerin te vermaken, gelijk hij voor de-

sen met vaertuijgen wel placht te doen”.

Men schijnt dus op het meer te hebben

kunnen varen, toen het nog niet geheel

klaar was.

6) Biz. 275 (12 September).

7) Priangan, III § 308 cp bIz, 1S3.

8) Zie omtrent de diensten in den Mataramtijd: EindrHu-

m4 . III. 146 e.v. Priangan III § 64, § 297 e.v.

9) De Kraton werd vermoedelijk in 1648 door den Vorst

betrokken. Zie Daghregister 1648, biz. 54.



Omtrent het maken van de SegarajSsi

vindt men in het Daghregister van 1663

nog twee plaatsen, namelijk op de bladzij-

den 362 en 442.

Er moet in het meer 00k een eiland ge-

weest zijn. Het is nu nog terug te vinden;

het stuk grond heet Poelon. Men bereikt

het het gemakkelijkst van de gerdoe van
Soeren uit, in Oostelijke richting loopende.

Het is een hooggelegen stuk grond, vlak

aan den Opak gelegen. Dit eiland was
middels een dijk met den grooten dijk ver-

bonden. Van de drie putten, die op het

eiland waren, is er nog een terug te vinden,

zij ligt vlak aan de Opak en is natuurlijk

allang gedempt. Verder moeten er vroeger

zes beelden gestaan hebben, die echter he-

laas door een bandjir van ± 60 jaar geleden

meegesleept zijn. Alleen is er nog een
olifantsbeeld gered; dit staat nu op het erf

van den loerah van Baleredja.

In de onmiddellijke omgeving van de

desa Kedaton ligt nog een desa Soeren.

In een vergadering van vele loerah’s werd
door een zekere Doelgani uit Djedjeran

verteld, dat deze naam was afgeleid van asoe

leren

;

deze opmerking lokte een spontane

lachuitbarsting van alle aanwezigen uit.

Het verhaal luidde ongeveer als volgt.

Kjahi Tjabolek, die in de desa Kanoman,
ten Zuidwesten van Soeren gelegen, woon-
de en als Mohammedaansche heilige wijd

en zijd bekend was, had twaalf honden, die

hij Ketib noemde bijv. Ketib poetih, Ke-
tib abang enz. De bevolking was daarover

niet te spreken en klaagde den heilige bij

den Vorst aan. Deze besliste dat hij ver-

brand moest worden. Hij werd aan een
boom vast gebonden, en de brandstapel

bestaande uit arenvezel, hout en olie werd
in brand gestoken. De twaalf honden
bleven in de buurt van den brandstapel

stil staan kijken. Vandaar dan de ,,asoe

leren” (de honden die stil staan) ! ! *).

i) Merkwaardig is het overigens dat dit verhaal met vele

varianten over geheel Java bekend schijnt te zijn. Zie Dr.
D. A Rinkes over Pang^ran Panggoeng, zijne honden en het
wajangspel in Tijdschrift voor Indische T L. en V. deel 54
(1912) biz. 138 e.v., en 00k Dr. G. W. J. Drewes, in dit

tijdschrift, ye jg. (1927) biz. 97— 109.

Ten Oosten van de fabriek Kedaton

Plered aan den westoever van de Opak
ligt een heuvel, die Goenoeng Kelir of

Goenoeng Sentana heet. Ten Zuiden daar-

van ligt de desa Goenoeng Kelir (kaloerah-

an Baleredja).

Op den heuvel vindt men binnen een

ommuring (kelir) o.m. het graf van Ratoe

Malang, een der gemalinnen van Amang-
koerat I.

Zij was vroeger de vrouw van een dalang

raga bonda (dalang tingkloeng = een

dalang, die zonder gamelan uitvoeringen

gaf) geweest. Toen de Vorst haar eens zag,

wilde hij haar tot zijn vrouw maken. De
dalang weigerde zijn vrouw af te staan, maar
bekocht zijn verzet met den dood en zijn

vrouw werd ’s Vorsten gemalin en kreeg

den naam van Ratoe Malang.

Hoewel het huwelijk kinderloos was,

hield Mangkoerat I heel veel van deze

vrouw. Immers toen zij overleed, was de

Vorst zoo geschokt van verdriet, dat hij

steeds twijfelde (mangoe-mangoe) of zijn

geliefde vrouw wel dood was. Het lijk

mocht niet begraven worden, maar moest
naar den Goenoeng Kelir (toen nog Goe-

noeng Widjil geheeten) gebracht worden,

alwaar het maandenlang op een baar boven
aarde bleef, omgeven door een kelir van
wit goed. Aan die kelir dankt de berg zijn

naam.
Toen de Soenan op een goeden dag naar

den Goenoeng Kelir wandelde, moet hij,

volgens de verhalen, op de plaats, die nu
nog Simangoe ^) heet, weer sterk getwijfeld

hebben of de Ratoe Malang wel werkelijk

dood was.

Toen dan eindelijk de grafkuil gegraven

mocht worden, bleek er steeds water in te

komen. Men heeft toen op een andere

plaats van den berg het graf gegraven, dat,

hoewel verwaarloosd, nu nog te zien is ®).

Naast (ten westen van) het graf van

2) Onderaan den heuvel ligt de desa Pason, Hier zou de lijk-

stoet even gerust hebben, voordat deze de baar naar boven
zou dragen.

3) Eenigszins anders is het verhaal weergegeven in de
Babad Tanah Djawi biz. 269—270,
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Ratoe Malang ligt Pang^ran Slarong

begraven. Aan de andere zijde ligt Pangeran

Sampang^) en daarnaast Toemenggoeng
Radjadaloe. Van deze personen wisten

mijn inlichters niets te vertellen.

Binnen de ommuring, maar in den weste-

lijken hoek, wees men mij het graf van den
vermoorden dalang, die na zijn dood Pan-

djangmas genoemd werd.

De desa Kerla, die helaas niet op de

topographische kaart vermeld staat®), was
de verblijfplaats van Sultan Agoeng (1613-

1645). Men maakt uit de volksverhalen op,

dat bier geen echte kraton heeft gestaan.

De Babad Tanah Djawi'*) vermeldt zonder

meer, dat de Kraton in ..Koeta Karta”

stond.

Setradiwirja deed me het verhaal, dat de

Rijksbestuurder en zwager van Sultan

Agoeng, Toemenggoeng Singaranoe ge-

heeten, zijn vorst ontraden had om Kerta

te betrekken. De beteng zou volgens hem
niet tegen de aanvallen van den vijand

bestand zijn. Sultan Agoeng volgde zijn

raad op en bleef in Koeta-Cede wonen en

beschouwde Karta als een buitenverblijf

van waaruit de bouw van Plered werd
geleid.

Deze mededeeling wordt eenigszins

bevestigd door hetgeen vermeld is in

Babad Tanah Djawi biz. 644, waar men van

Pangeran Blitar en Pangeran Poerbaja,

tijdens Mangkoerat IV (1719 — 1726),

leest: ,,lampahipoen sampoen doemoegi

ing Metawis andjoedjoegi koeta Karta,

tilas bade kadatonipoen kangdjeng soeltan

Agoeng Swargi”. En nog meer steun zou
het verhaal van den ouden Setradiwirja

kunnen vinden in de mededeeling van Cor-

1) Is dit de Pangeran Silarong vermeld in Babad Tanah
Djawi blzz. 267 e.v. ?

2) Is dit de Pangeran van Sampang, genoemd in Veth, II

biz, 17 en 18, die wel Regent van Madoera was, maar, even-

als zijn voorganger, de gunsteling van Sultan Agoeng, steeds

aan het hof vertoefde (Veth I, biz, 366—367).

3) Kerta ligt in het Zuidelijk deel van het ervencomplex,

dat op de kaart met Ketongga is aangeduid,

4) Biz, 258. Zie 00k biz. 260 waar Mangkoerat I zegt:

„ingsoen bakal mingser teki koeta KartS, patilasand Kang-
djeng rimi ingsoen tan arsa ngenggoni, ingsoen bakal jasa

koeli ing Pldr^”,

nelis van Maseyck, die in 1618 Sultan

Agoeng bezocht: ,,want de coninck laat

voor hem een nieuwe stadt neffens de oude
maeken, ende soo de spraeck gaat sal sijn

Maj*' hem (Singaranu) sijn beliefven geven,

wat stadt dat hij sal begeeren voor sijn

woonplaetse te verkiezen”, doch alleen,

indien het laatste ,,sijn” op Sultan Agoeng
betrekking heeft. Duidelijk is de zin niet.

Dr. Brandes veronderstelt, ,,dat Singara-

nu eenige vrijheid gehad hebben zal in het

kiezen van eenige landerijen, die hem tot

apanage, of vermeerdering daarvan, of

inplaats van iets anders, dat hem vroeger

toegewezen was, toekomen zouden.”

Het staat echter boven alle twijfel ®), dat

de afgezant van Gouverneur-Generaal Jan

Pietersz. Coen, Dr. de Haan, in 1622 en

1623 Sultan Agoeng in Karta ontmoet-

te '). Maar in 1623 had de Vorst toch

(alweer?) bouwplannen; hij wil dan blijkens

Dr. de Haan’s verslag ,,eene cleene nieuwe

stadt van langwcrpige witte vierkante

steenen” maken ,,waartoe hij alreede veel

volcks van de omleggende dorpen ontboo-

den hadde, saegen oock de geheele stad

door, veel hoopen van deese steenen liggen

ende veel volck voorbij ons logiment pas-

seeren dagelijcx, die dese steenen der-

waerts droeghen” ®). Was dit het begin van

de bouw van Plered? A 1 is dit later onder

Mangkoerat I lang geen ,,cleene” stad ge-

worden, toch zou wellicht de opzet van

Sultcin Agoeng bescheiden geweest kunnen
zijn. Brandes (t.a.p. biz. 420) veronderstelt,

dat deze bouwplannen nooit geheel uitge-

voerd zijn.

Van Karta is niets meer over dan drie

steenen neuten, die aldus staan:

5) In zijn artikel: Yogyakarta, in Tijdschnft voor bv], T.L.

en V. deel 37 : 419—420 noot i.

6) Zie Brandes t.a.p. biz. 418 en 419.

7) Zie De Jonge, De opkomst van het Nederlandsch gezag

over Java, deel IV : 284 e.v, en deel V : 30 e.v.

8) De jonge t.a.p, deel V : 32.



A B

Er iigt er nog een bij C, half blootgelegd,

in den grand. Het volksverhaal zegt, dat de
v'ierde ,,oempak” in de sawah ten noorden
van de desa Goenoengan (benoorden Pie-

r^d en Gandawoeloeng, de plaats waar de
pelem woeloeng van den Sultan geplant

werden, in de kaloerahan Nambangredja)
ligt; de vier neuten hadden den Vorst bij

zijn verhuizing van Koeta-gede naar Kerta

gevolgd, maar een er van was in Goenoeng-
an in slaap gevallen en achtergebleven

!

Inderdaad ligt er, niet ver van de d^sa, een

steenen neut half verzonken in de sawah.

Mag men uit het feit, dat aan den weg aan

den rand van de desa een klein Hindoesch
beeld staat en uit de mededeeling van de
bevolking, dat in de desa vroeger een heu-

vel (goenoengan) geweest moet zijn, afge-

leid worden, dat hier vroeger een Hindoesch
monument gestaan heeft?

Verder trof ik in de desa Kerta nog op
een plek eenige groote oude baksteenen aan.

In de namen van naburige erven of desa’s

was niets meer te vinden van gedeelten van
een Kraton. Wei zegt men, dat de be-

noorden Kerta liggende desa Kanggotan de
verblijfplaats was van Kjahi Djinggot,

die pengoeloe van Sultan Agoeng moet
geweest zijn.

Niet ver van Kerta ligt aan de overzijde

van de Opak de reeds genoemde rotsach-

tige kale heuvel Rasawoeni. Aan dien heuvel

zijn allerlei legenden verbonden. Een platte

groote Steen op den heuvel heet Sda Am-
ben, hier zou Sultan Agoeng vaak gezeten

hebben. De naast die steen staande asem-

boom was zijn wandelstok. Hier schijnt de

Vorst ook een ontmoeting met Ratoe Lara
Kidoel gehad te hebben. In dit verband

wordt dan verteld, dat onderaan den heuvel

onder een grafsteen met een tjoengkoeb

eroverheen sperma (kama) van Sultan

Agoeng begraven is. Daaraan zou de

heuvel zijn naam, die oorspronkelijk rasa-

mani ‘) was, te danken hebben. Op een

andere plaats kan men nog den indruk van
de groote hoef van het Sembrani-paard

aanwijzen. Dit gevleugelde paard zou, naar

het verhaal van den bovengenoemden Doel-

gani, door een bewoner van Karta, een

zekeren Djakerta op last van Sultan Agoeng
uit een amazonenland ergens in de lucht

gehaald zijn. Boven Karta gekomen bleef

het met zijn leidsels in een randoe-alas-

boom verstrikt. Sultan Agoeng schoot toen

van zijn kraton uit een pijl af, die de leidsels

doorboorde. Het paard wist echter te ont-

snappen en weigerde naar Sultan Agoeng
toe te komen. Juist toen het zijn eene poot

op de Rasawoeni neerplantte schoot Sultan

Agoeng een pijl op hem af, die zijn doel

miste, maar een, nu nog aan te wijzen,

spleet in de rotsen maakte.

De vele menschen die op Rebo wekasan

(den laatstenWoensdag van de maand Sapar)

in de kali Gadjahwong bij haar uitmon-

ding in de kali Opak komen baden, gaan

ook altijd een bezoek brengen aan den
Goenoeng Rasawoeni.

II. Plaatsen aan de Zuidkust van het

Regentschap Bantool.

Om en bij Parangtritis en Kretek aan de

Zuidkust van het Regentschap Bantool

liggen verscheidene bekende plaatsen, die

in historie en legende een groote rol spelen.

Allereerst Gading ®). Deze desa, gelegen

in het gebied van de kaloerahan Gading-
hardja, ligt vlakbij Kretek aan de Opak.
Hier had Pakoe-Boewana II (1726 —

1) Beide woorden beteekenen ook sperma.

2) Dit punt ligt ook vlakbij Kerti.

3) Omtrent het ontstaan van dezen naam bestaat het vol-

gende verhaal. De toen nog moerassige streek aan de
Zuidkust werd om en bij Gading onder persoonlijke leiding

van Sultan Agoeng voor het eerst met klappers beplant.



1749) zijn buitenverblijf. Het werd door

den Gouverneur Generaal Van Imhoff op
zijn beroemde reis door Java op Zater-

dag den 2ien Mei 1746 bezocht. In de

beschrijving van de reis heet het: ,,en

trokken door na onze avondplaats tot

Gading, daar in des Soesoehoenangs dalm
logeerden, in dewelke hij resideerd als na

de Zuit zee gaat, om zig te diverteeren,

zijnde deze plaats aan de mond van de

rivier Dempan, op deszelfs wester boord

aan het eijnde van het zuijdergebergte en

pas een uur van de zee gelegen, daar de

Vorst, voor de troubelen van het jaar 1741

,

gewent was te jagen en te visschen” ^).

Van de ,,dalem” is niet veel meer over.

Aan de oevers van de gekanaliseerde

Winanga zijn nog steenen van het funda-

ment aangetroffen. Verder vindt men in de

zelfde desa Gadingkedaton nog een deel

van de oude muur en een oude (nu nog als

heilig beschouwde) put. In Gadingloem-
boeng is nog een platte steen waarop de

weegschaal van de loemboeng gestaan zou
hebben. Het meeste is nog over van de
moskee die in de desa Kahoeman ligt. In

deze desa waarbij het ook daaraangrenzen-

de Mrijan behoorde (dat nu bij de kaloe-

rahan Krad^nan is ingedeeld), mag op de

d^safeesten (perti desa = bersih desa; moe-
loedan, maleman, roewahan, soeraan) geen

wajangvertooning, maar alleen een slawatan

gegeven worden.

Ten slotte is ook nog in Gadingkedaton

(Vervolg noot 3, van pag. 156).

De met klappers beplante plaats werd om de moerassigheid

Ngembel genoemd (embel = moeras). De bevolking noemde
echter de plaats Gading, dat het Krama-inggil is van oembel

(
= snot). De klapperaanplant is later uitgebreid tot de geheele

Zuidelijke strook van het regentschap Bantool. Die strook

heet tot op den huidigen dag Kabonongan. Zij leverde vroeger

een belasting in klapperolie (padjeg bonong geheeten) ter

verlichting van de Kraton. Omtrent de oorsprong van den
naam Kabonongan is nog steeds geen bevredigende verklaring

gevonden. In Solo zegt men, dat een der pachters van deze
belasting een Chinees was, die Bonong heette.

Zie vooral ook het in het Javaansch vertaalde artikel van den
heer J. E. Jasper in Narpawandawa Soerakarta van 3 Januari

1929, deel 2 biz. i—2, over de oorsprong van de abdidalem
Gading Mataram, die vroeger in Soerakarta bestaan moeten
hebben.

i) Bijdragen tot de T.L. en V. van N. deel I ; 408.

Zie verder Veth II : 160 en Brandes in Tijdschrift voor In-

dische T.L. en V., deel 37 : 439 , 441.

een erf, dat Liman genoemd wordt. Hier

werden de olifanten van den Vorst vroeger

vastgebonden. In 1927 werd van wege den
Oudheidkundigen dienst een onderzoek
naar al deze overblijfselen ingesteld.

Het is niet recht duidelijk wat in de
beschrijving van de reis van Van Imhoff
is bedoeld met de Kali Dempan. Vermoede-
lijk was dit de Kali Winanga, die hier

voor haar kanalisatie in de Opak uitmonde.

De naam Dempan is in Kretek en omgeving
niet bekend. Het kan ook zijn, dat in het

handschrift oorspronkelijk Oempak, Opak,
heeft gestaan; de eerste en laatste letters

zouden dan verkeerd overgeschreven zijn.

In de bovengemelde reisbeschrijving

wordt ook gesproken van ,,een klip van
dewelke veele vertelselen gefabuleert wer-

den uit de Heijdensche tijd, en die zelfs

nog bij de tegenwoordige Mohametaanse
Javanen in eenige achting is, mitsgaders

ook aan het eijnde van ’t bovengemelte

gebergte, een wel of bronwater, waar aan

men egter niet dan een sterk zout konde
proeven, misschien veroorzaakt door de

communicatie met het zeewater, dat mee-
nigmaal daarover been slaat.”

Wat bedoelt de schrijver hier met de

door hem vermelde klip en bron? Aan de
overzijde van de Opak leidt de weg in

Zuidelijke richting naar de badplaats

Parangtritis. Deze weg gaat langs deheilige

graven, op heuvels gelegen, van Seh Ma-
holana Maghribi, en Seh Belabeloe, die door

duizenden jaarlijks bezocht worden, en

langs de warme bron Parangwedang. Aan
het strand is een plek, Parangkesoema

geheeten, die evenals de veel zuidelijker

gelegen grot. Goewa Langse, de plaats was
waar Panembahan Senapati of (en) Sultan

Agoeng de Ratoe Lara Kidoel geregeld

ontmoetten. Van Parangkesoema uit wordt,

nadat men er wierook gebrand heeft en er

de meegebrachte verwelkte en de voor

andere doeleinden gebruikte bloemen (la-

jon sekar) en nagels (kenaka) begraven

heeft, het jaarlijksch offer van Z. H. den
Sultan naar zee gevoerd, om dan aan de

golven toevertrouwd te worden.
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Het offer, dat ik op den 3oen Djoemadi-

lawal 1857 (6 December 1926) in zee zag

werpen bestond uit de volgende goederen^).

Poenika pratelanipoen kagoengan Dalem
barang hagem-hageman sapanoenggilani-

poen hingkang kalaboeh doemateng Man-
tjingan.

Pangadjeng

I hidji tjinde sekar.

I , ,
soemekan gadoeng.

I ,, soemekan bangoentoclak.

I ,, soemekan djingga.

I ,, soemekan papasan mateng.

I ,, soemekan gadoeng mlati

I ,, soemekan dringin.

I njamping batik tjangkring.

I ,, t joepoe lisah wangi ^).

j ,, tjoepoe konjoh ^).

I ,, boentel menjan ®).

I .. gendoel ratoes ’).

I ,, kampek isi jatra ®).

Panderek

I hidji jianingset songer

I ,, soemekan sawo mateng tengah

djene

I ,, soemekan gadoeng mlati

I soemekan dringin

I ,, kampoeh poleng

I ,, njamping toeloeh watoe

I ,, paningset bangoentoelak

I ,, petakan lawon “)

I ,, boentel menjan
i ,, tjoepoe isi lisah wangi

I ,, tjoepoe isi konjoh

0 De hierondervolgende staat was de bijlage van den
geleidebrief, dien de Kepatihan aan hct plaatselijk Inlandsch

bestuur zond. De goederen, die voor Ratoe Lara Kidoel

bestemd zijn, staan onder het hoofd Pangadjeng, terwijl

die voor haar dienaren onder Panderek vermeld zijn. In

de volgende nooten zijn alleen vertaald de woorden, die

de verschillende kleedingstukken en voorwerpen aanduiden.

2) Soemekan is het krama-inggil van kemben (borstkleed).

3) Njamping is het krama-inggil van tapih (vrouwen-
kleed = saroeng).

4) Doosje met geurige olie.

5) Konjoh = bor^h

6) Een pakje met menjan.

7) Een flesch met ratoes.

8) Een zakje met geld.

g) Panmgset is het krama-inggil van saboek (gordel

van katoen of zijde).

10) Kampoeh is het krdmi-inggil van dodot.

11) Wit doek katoen.

I hidji gendoel isi ratoes

1 ,, kamp^k isi jatra

2 ,, boentel lajon sekar

2 ,, kotak isi rikma sarta kenaka “)

2 petadahan

I ,, gelaran pasir

3 boentel agem Dalem rasoekan sapa-

noenggilanipoen

Juist voordat de ,,laboehan” in zee

geworpen wordt, zegt de djoeroekoentji de

volgende woorden: ,,Kawoela noewoen
Goesti Kangdjeng Ratoe Kidoel, kawoela

njaosaken laboehanipoen wajah dalem Ing-

kang Sinoehoen Kandjeng Soeltan ingkang

kaping woloe ing Ngajogjakarta Adining-

rat. Wajah dalem njoewoen pangestoe

dalem soegengipoen slira dalem, pan-

djangipoen joeswa dalem, loehoeripoen ka-

prabon dalem, wiloedjengipoen nagari

dalem ing Ngajogjakarta Adiningrat”.

De boven genoemde plaatsen liggen alien

in de desa en aan het strand Pamantjingan.

De djoeroekoentji vertelt, dat de desa haar

naam te danken heeft aan het feit, dat S^h

Maholana Maghribi, die op den heuvel

woonde, waar hij begraven ligt, vaak aan

den voet van dien heuvel, die nu al ver

landwaarts ligt, maar toen nog aan zee

grensde, vischte. Deze Seh Maholana was
een wali uit den Demakschen tijd. Volgens

den djoeroekoentji wordt hij in de babad
Demak vermeld.

Op een anderen heuvel liggen onder

dezelfde tjoengkoep Seh Belabeloe en Seh

Gagangaking Van deze personen vertelt

de djoeroekoentji, dat zij de 33e en 340 kin-

deren van den Vorst Brawidjaja V uit

Madjapait zijn. Zij zouden uit het rijk van

dezen Vorst zijn gevlucht, omdat zij zich

niet aan Raden Patah uit Demak, die

Madjapait veroverde, wilden onderwerpen.

Zij weken uit naar Pamantjingan, waar S^h

13) Een pakje met verwelkte of reeds voor andere doel-

einden gebruikte bloemen.

14) Een doos met haar en nagels.

15) Presenteerblad van hout.

16) Een bepaalde soort mat.

17) Jassen en kleederen van den Sultan.

18) Zie Rassers in Gedenkschrijt van het Kon. Instituut voor
T. L. en V. (1926), biz. 238 e. v. (noot van de Redactie).
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Mahol&n4 zich al gevestigd had, en leef-

den er als eenvoudige menschen, opdat

S^h Mciholana, die immers Mohamedaan
was, niet zou weten, dat zij zonen van een
Hindoeschen Vorst waren. Of zij later tot

den Islam zijn overgegaan wist de djoeroe-

koentji niet te vertellen. Hun graven, die

geregeld van wege de Kraton onderhou-
den worden, zijn echt Mohamedaansch.
Maar buiten de tjoengkoep liggen bovenop
den heuvel nog een Hindoesch beeld en
een nandi. Meer wist de djoeroekoentji niet

te vertellen. De genoemde graven worden
jaarlijks door duizenden menschen van
heinde en verre bezocht. Het is best

mogelijk— gelijk boven reeds medegedeeld
werd— dat de beide heuvels in Van Im-
hoff’s tijd als ,,klippen” direct uit zee op-

rezen. Nu zijn zij door een duinenreeks

van de zee gescheiden.

Als de zee toen den voet van de heuvels

omspoelde is het ook mogelijk, dat het

zeewater herhaaldelijk over de ,,bron of

welwater”, waarvan Van Imhoff vertelt,

sloeg. Deze warmwaterbron is vermoede-
delijk Parangw^dang. Aan deze bron, waar-
van het water geneeskundige kracht moet
hebben, zijn geen verhalen of legenden
verbonden, die den djoeroekoentji bekend
zijn. In 1900 werd, op voorstel van Pange-
ran Mangkoeboemi, hier een ommuurde
badplaats gemaakt.
• Parangtritis wordt in de Babad Tanah
Djawi genoemd op biz. 143. Hier landde
Senapati na Ratoe Lara Kidoel in haar

paleis in de Oceaan ontmoet te hebben.
Aan het strand zag hij toen tot zijn schrik

Soenan Kalidjaga. De plaats wordt her-

haaldelijk door Pangeran’s van Solo en

Jogja bezocht en de Sultan heeft in 1929
de aldaar staande Zelfbestuurspesanggra-

han overgenomen.

Vroeger bezat de Sultan ook een pasang-
grahan in Samas, dat dichtbij de monding
van de kleine Winanga ligt. Ook dit plaats-

je wordt in de Babad (biz. 138) genoemd.
Daar werd voor Senapati een haai (oelam

olor) gevangen, dien hij later weer mooi uit-

gedost in zee losliet.

III. Eenige andere historische en legen-

darische plaatsen.

a. Legendarische plaatsen uit den tijd

voor Senapati.

Goewa Tjaremin, een grot gelegen op de
helling van het Zuidergebergte ten zuiden

van de d^sa Sroengga (kaloerahan Kali-

dadap), ten zuidoosten van de samen-
vloeiing van Oja en Opak vlakbij de
Goenoengkidoelsche grens. De grot is op
de topografische kaart niet aangegeven.

Volgens het verhaal van Singadikrama,

oud zL 65 jaar, gewezen bekel van Sroeng-

ga, een afstammeling van een der tjikal

bakal van genoemde desa, kaki Deja ge-

noemd, moet de grot eens de plaats van
bijeenkomst van de negen wall’s geweest.

Als namen van die wall's gaf hij op:

I. Soenan Bonang; 2. Seh Maholana
Maghribi, 3. Soenan Ngampel; 4. Pangeran
Modang Goenoengdjati; 5. Soenan Giri;

6. Soenan Geseng; 7. Soenan Koedoes;

8. Soenan Kalidjaga en 9. Seh Sitidjenar.

De grot is geen kluizenaarsplaats geweest.

Voor de ingang van de grot, die ik zelf

tweemaal bezocht, liggen een ruim twintig

oude baksteenen (banon kina). Het verhaal

gaat, dat, wanneer deze steenen door elkaar

liggen er onheil voor het rijk Jogjakarta

dreigt.

Om de grot staat een klein bosch van
groote schaduwrijke boomen, die men niet

durft te kappen. Uit de grot stroomt een

kleine onderaardsche stroom. Binnenin de

grot is een plek waar water uit den rotswand

lekt, dat men banjoe {tojk K) djamdjam
noemt en waaraan de bevolking magische

kracht toekent. Verder moeten er in de

grot nog twee in steen uitgehouwen moes-
taka’s zijn.

De beschermgeesten van de grot (dan-

jang ingkang bahoereksa ngrikoe) zijn:

Kjahi en Njahi Tawang Gantoengan, Kjahi

en Njahi Minang Saka (Minang Soekma),

Goenoeng Mlati en Rantamsari.

In Baron, alwaar een ondergrondsche
rivier in zee uitkomt, in het Zuiden van



Goenoengkidoel, zijn vier grotjes: goewA
Naga

,
goewa Sangoepati, goewa Sangoe-

branti en goewa Glatik, die de pertapan’s

waren van onderscheidenlijk Wrekoedara,
Djanaka, Joedistira en Sentjaki, welbeken-

de wajangfiguren.

Men zegt dat Baron genoemd is naar

Dj aka Oembaran of later Raden Oembaran,
zoon van Senapati en Raden Kara Lenaba-

joen, jongere zuster van Kjahi Ageng
Giring (of Ki Ageng Paderesan) ^). Het kind
schijnt al heel jong naar het eenzame Baron
gezonden te zijn, opdat hij niet zou weten,

dat hij een zoon van Senapati was. Hij

mocht daar vrij rondloopen (oembar) en
werd opgepast door Ki Regolbaja, een
broer van Raden Rara Lembajoen.
Genoemde Raden Oembaran naoest, te-

ruggekomen in Giring, weten wie zijnvader

was. Zijn moeder zond hem naar Mataram
(Koeta Gede) om daar op de aloon-aloon

tusschen de beide geschoren waringin's te

,,pepe” (in de zon drogen), dan zou zijn

nieuwsgierigheid wel bevredigd worden.
De jonge man deed wat hem gezegd was en
werd voor Senapati gebracht, die hem een
kris zonder scheede gaf en hem opdroeg
een poerwasari-boom te zoeken om van het

hout daarvan de schecde te maken. Toen
hij thuis gekomen, aan zijn moeder vertelde

wat de Panembahan hem gezegd had, zei

de moeder, dat zijzelf de poerwasari-boom
was en dus door haar eigen zoon gedood
moest worden. De jonge man weigerde
aan dit verzoek te voldoen, doch zijn moe-
der wierp zich toen zelf op de kris (ang-

roengkebi cioewoeng) en pleegde aldus

zelfmoord.

Toen Raden Oembaran dit alles in

Mataram aan Senapati vertelde, decide

deze hem de waarheid mede. Later werd
hij tot Pangeran verheven en kreeg den
naam van Pangeran Poerbaja: zijn graf ligt

in de desa Wotgaleh (ten N. O. van Koe-
tagede), die vroeger een vrije desa was.

Volgens de geslachtsregisters (skrasilah)

i) Zie in Babad Tanah Djaxux biz. 117. het bekende
verhaal van de degan.

in den Kraton moet deze zoon van Senapati

Raden Damar geheeten hebben, later Pa-

ngeran Poerbaja: in Sultan Agoeng’s tijd

werd hij onderscheiden met den titel van

Panembahan.
De desa Giring (kaloerahan Giring) waar

Kjahi Ageng Giring gewoond heeft, ligt

in het onderdistrict Palijan, district Plajen

(Goenoengkidoel). Zijn graf ligt in de na-

burige desa Sada (kaloerahan Sada), welk

gehuchtje uit een uitzwerming van Giring

is ontstaan. In deze buurt mag men de

woorden ,,lembajoeng” (d.w.z. de bladeren

van de katjang) en ,,tokolan” (uitgeloopen

katjangboonen) niet uitspreken, omdat Kja-

hi Ageng Giring in zijn jeugd Tokolan

en zijn bovenbedoelde zuster Raden Ajoe

Lembajoen heetten. Ten noordoosten van

de desa Sada moet de bekende klapperboom

(gagahemprit genoemd) van de legende

gestaan hebben. De plaats is heilig en

omgeven door een klein bosch, Djomboran
geheeten. Zoo’n heilige plaats heet in

Goenoengkidoel resan en is gewoonlijk de

verblijfplaats van bepaalde beschermgees-

ten. In de desa Giring ligt de kali Gowang
alwaar de Kjahi zich baadde. voordat hij

de degan zou opdrinken.

Ongeveer ten Zuiden van Pijoengan

ligt in het Zuidergebergte, ook niet ver van
de Goenoengkidoelsche grens de d^sa

Sentana in de kaloerahan Djalasoetra; hier

wijst men een graf aan, dat van Soenan
Geseng, ook wel Kjahi Djalasoetra gehee-

ten, een der wall’s, zou zijn.

Volgens het verhaal van den djoeroe-

koentji zou Soenan Geseng hier op de

goenoeng Basiran een gehucht gesticht

hebben, dat nu nog Djalasoetra heet en

daar zijn laatste levensdagen gesleten heb-

ben. Hij zou afkomstig zijn uit de d^sa

Bedoeg Krendetan (Poerwaredja) waar hij

onder den naam van Tjakradjaja met zijn

vrouw en zijn zoontje Bedoeg (of Boedoeg)

woonde; daarna zou hij vertoefd hebben
in Lowanoe (Poerwaredja) en vervolgens

in Daleman (kaloerahan Boeloe ten Westen
van de d^sa Mantjasan dichtbij het boven-
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genoemde Pijoengan) om ten slotte in

Djalasoetra terecht te komen. Het verhaal

van den djoeroekoentji kwam het meest

overeen met het door Dr. Rinkes gepu-

bliceerde verhaal in Tijdschrift van het Bat.

Genootschap deel LIII biz. 274 — 284;

van een verblijf in Daleman en Djalasoetra

wordt echter in dit artikel geen gewag ge-

maakt. Het artikel vangt aan (zie biz. 269

e.v.) met een geheel andere redactie van

deze legende, die verteld werd door den
djoeroekoentji van Tirta (dichtbij Grabak,

Magelang) volgens wien Soenan Geseng en

zijn vrouw aldaar begraven zouden zijn.

—

b. Plaatsen uit den tijd van

Senapati.

Lipoera. In de Babad Tanah Djawi biz.

135 e.v. vindt men het bekende verhaal van
Senapati, die in Lipoera op een steen (Sela

koemlasa) slapende plotseling bemerkt,

dat een ster zoo groot als een kokosnoot

van den hemel op hem neervalt en hem de
voorspelling doet, dat hij en zijn nakome-
lingen als vorst over Java zullen heerschen.

In de desaDjanggan (kaloerahan Bantoelan)

ligt in een ommuurde ruimte de steen, die

natuurlijk veel bezocht wordt. De d^sanaam
is op de topografische kaart niet te vinden.

In de desa Kaoeman (kaloerahan Lipoera)

op het erf van een zekeren Atmaredja zijn

nog fundamenten van een moskee, die op
last van Senapati zou gebouwd zijn, te

vinden.

In de desa Djanggan (doch ressorteeren-

de onder de kaloerahan Lipoera) staat op
het erf van den kamitoewa Ardjawirja on-

der een moendoe-boom nog de paron

(aanbeeld) waarop Kjahi Soepa in opdracht

van Soenan Kalidjaga zijn kris Toebanli-

poera heeft gesmeed. Kjahi Soepa was
afkomstig van Toeban, maar smeedde de

kris in Lipoera; vandaar de combinatie der

beide namen. De paron heet wingi

tapa”, omdat Soenan Kalidjaga vroeger

deze plaats als kluizenaarsplaats had uit-

gekozen. Feitelijk was Kjahi Soepa uitge-

stuurd om de ivahjoe, die voor een Vorst

bestemd was, en, die in een kris (de Kjahi

Sengkelat) was veranderd, op te zoeken.

Honderd jaar later, zoo luidt het verhaal,

zou die ivahjoe zich aan Senapati open-

baren

.

Dichtbij de samenvloeiing van de Kali

Bedog en de Kali Praga ligt de desa

Mangir. Deze desa zou ontgonnen zijn door

Kjahi Ageng Wanabaja. Deze had een

zoon, die Kjahi Ageng Mangir heette, en

de zoon van dezen Kjahi Ageng Mangir
stond bekend onder den naam van Boe-

pati Mangir. Toen deze laatste onder Sena-

pati’s bewind boepati was van Mangir en

omgeving, trok zijn vader, Kjahi Ageng
Mangir, naar de Merapi om daar te tapa.

Op een goeden dag krijgt Boepati Man-
gir bezoek van een enorm groote slang,

wier komst reeds door zijn vader aange-

kondigd was. De slang vraagt naar Kjahi

Ageng Mangir en krijgt ten antwoord,' dat

deze zich op de Merapi bevindt. De slang

gaat dan ook de Kali Bedog op en arriveert

ten slotte aan de Merapi, alwaar zij Kjahi

Ageng Mangir aantreft, waarop zij hem
vraagt om haar als zijn kind aan te nemen.
Kjahi Ageng kan het verzoek alleen toe-

staan, indien de slang in staat is zich om de

Merapi te slingeren ^). De slang tracht dien

eisch in te willigen, maar dat kan haar al-

leen lukken wanneer zij haar tong uitsteekt

en daarmee juist de punt van haar staart

bereikt.

Kjahi Ageng snijdt nu met zijn zwaard
de slangetong af en ziet! zwaard en tong

worden te zamen de beroemde Ians Kjahi

Baroe. De slang zelf wordt door Kjahi

Ageng weggeslingerd; zij valt neer in

Ngantjar ten zuiden van Mangir. Het ge-

luid ,,ngaklak” van den val van het m.onster

is voor Boepati Mangir het teeken, dat hij

bij zijn vader zijn opwachting moet ma-
ken. Deze overhandigt hem Kjahi Baroe

waaraan nog een stok (landeh) van sadang-

hout uit Ngantjar gemaakt moet worden.

i) Op de Merapi is bekend de naam Kendit (gordel), die

aan dit v'erhaal zijn ontstaan te danken zou hebben (Mede-
deeling van Mr. Nelson).



Met de Kjahi Baroe kreeg de Boepati

Mangir een gevaarlijk magisch wapen in

handen. Werd het in bepaalde richting

gehouden dan werden de menschen op wie

de Ians gericht was door de een of andere

ziekte gedood. Met deze poesaka werd
Boepati Mangir een machtig vorst, alle

omwonende boepati’ s moesten zich aan

hem onderwerpen.

Dit werd voor Senapati te gevaarlijk.

Hij voerde toen de welbekende list uit, zond
zijn beeldschoone dochter (Raden Ajoe
Pembajoen), verkleed als dansmeid naar

Mangir, om den Boepati te verleiden. Dit

lukt. De vrouw weet hem met zijn magische

Ians zelfs naar Koeta-gede te lokken alwaar

hij op de ,,sela gilang” zijn dood vond.

In de desa Mangir zijn nog fundamenten
en steenen van de Kraton van het geslacht

Mangir te vinden. ^

1) Er is ook een verhaal dat zij als bespcelster van cen genddr met 's Vorsten patih als dalang wajang-klitik uitvoe-
iingen gaf.

2) Litteratuur: i R. Sasrawinata, Serat Babad bedahipoen Mangir (uitgave Van Dorp & Co., Semarang, 1922). Over
het ontstaan van de Ians Kjahi Baroe speciaal Zang 2 strofe 7—20 (biz. 14— 18).

2. R. P. Djajasoebrata, Babad Tanah Djawi (uitgave Van Dorp & Co., 1923), biz. 98— loi.
3. R. Ng. Soeradipoera, De Lotgevallen van Kjai Mangir (uitgave Volkslectuur, Serie No. 85, 1913).
(Noot der Redactie).



ER-LANGGHA
door

R. Ng. Dr. POERBATJARAKA.

Naar de beteekenis van dezen naam heb-

ben reeds enkele geleerden gezocht. De
laatste is Dr. W. F. Stutterheim in zijn

artikel getiteld ,,Er-Langga”, opgenomen in

den Feestbundel uitgegeven bij het 1 50-jarig

bestaan van het Ken. Bat. Gen. van Kunsten

en Wetenschappen. In dit artikel citeert

Dr. Stutterheim de verklaring van dien

naam door Dr. G. P. Rouffaer, welke ver-

klaring op haar beurt berust op de betee-

kenis van beide deelen, gegeven door

Prof. Kern.

Als punt van uitgang voor zijn verklaring

neemt Dr. Stutterheim het volgende:

,,Langga, in het Javaansch longga, duidt op

een handeling, waarbij men vocht uit een

tuit of in ieder geval in een dunne straal

neer laat vloeien in de keel, kortom dus de

gewone indonesische wijze van drinken

(is dit wel zoo? P.) zonder het vat waaruit

gedronken wordt, aan te raken”.

Als verklaring van de handeling is het

geciteerde natuurlijk wel juist; maar daar-

om is het m.i. nog geen ,,taalkundige”

verklaring van het woord langga.

Het Javaansch woord langga nu is zoo-

wel in klank als in beteekenis zeer nauw
verwant met sangga. Dit laatste duidt op
een krachtsuitoefening van onderen naar

boven; vandaar sanggan d.i. voetstuk, stut,

enz.; overdr. plicht jegens de overheid,

taak, enz. De Soenda’sche stam voor aan-

bieden, hetzelfde woord sangga, is in dit

opzicht nog duidelijker, nl. een beweging

van onderen schuins naar boven. Trouwens
het woord langga in de uitdrukking di-

langga wadoeke geeft dezelfde beweging

aan. Immers die uitdrukking beteekent:

hij wordt in zijn buik met een kris gesto-

ken, zoo dat de punt van de kris schuins

bovenwaarts in den buik dringt. De ver-

gelijking door Dr. Stutterheim van het

grondbegrip van langga met dat van

tjrot (en tjoer) met welke laatste aangeduid

wordt de beweging van een (niet kunst-

matige) straal-water is m.i. niet juist; de

laatste beweging is precies tegenovergesteld

aan die van langga. En wel op grond
hiervan is de conclusie, waartoe Dr. Stut-

terheim gekomen is, nl. dat Er-langga een

naam zou zijn van een landstreek, ontleend

aan een spritsende water-straal of straal-

water — vergeleken met den plaatsnaam

Lotjeret— m.i. niet wel te aanvaarden.

Wat kan nu de naam Er-langga dan wel

beduiden? De juiste verklaring van dien

naam is m.i. reeds een kleine tien jaar ge-

leden gegeven door den heer D. van Hin-

loopen Labberton in dit tijdschrift iste

jaargang biz. 194 vlgg. Maar de juistheid

van die verklaring is in de klem geraakt

van des heeren L.’s betoog, dat hij meent
noodig te hebben voor zijn redeneering,

zoodat zij onjuist is geworden. Voor het

een en ander worden de lezers verwezen

naar bedoeld Djawa-artikel.

Het laatste deel van den naam Er-langga

nu is niet het Javaansche langga, doch af-

van den geleid Sanskrit-stam langh, over-

den, overschrijspringen. Daar nu er met
de variatie jala en nira water beteekent,

beduidt de naam Er-langga dus heel een-

voudig: hij die over het water springt.

Waar wij verder met vrij groote zekerheid

weten dat Er-langga een gebaliniseerde

Javaan, althans op Bali geboren en groot-

gebracht is, behoeven wij nie tte raden dat

met dit ,,water” de Straat van Banjoewangi

bedoeld wordt. Is dit juist, dan dient de

naam Er-langga tevens als herinnering,

dat de beroemde Javaansche koning ,,over

het water is gesprongen” m.a.w. afkomstig

is van den overwal, dus oorspronkelijk:

orang sebrang.

Welt., 30 Sept. ’30.



DE LOEMADJANGSCHE RUITERBEELDJES EN DE
PAARDEN OP DE RELIEFS VAN JEH POELOE

door

Dr. K. C. CRUCQ.

De beide ruiterbeeldjes waarover hier

bet een en ander zal worden medegedeeld,

zijn gevonden in bet Loemadjangscbe, in

dc desa Bentje, N. W. van Kota Renon;

de boogscbutter werd in 1923 door den
beer Miiblenfeld, toenmaals A. R. van
Loemadjang, ontdekt in de verzameling

van een bestuursambtenaar-collectionneur,

en naar Weltevreden opgezonden ; bet

andere beeldje werd in 1926 gevonden.

Men zie verder bet artikel bierover van
Dr. Boscb in Oudbeidkundig Verslag 1926
Bijlage D.
Bezien we eerst No. 5872; bet paard

maakt den indruk van een zeepaard of een

of ander fabeldier, zooals Dr. B. terecbt

opmerkt in bovengenoemd artikel (biz. 78);

we denken onwillekeurig aan de Koeda
Semberani, en de zeepaarden uit de reizen

van Sindbad en bet zeepaard, waarop de Ba-
ron von Muncbbausen zijn tocbt op den
bodem der zee volbracbt; men lette o.a. op
de vinvormige, boog opstaande manen-
kam, die tot ver over de scboft doorloopt,

de zonderlinge vorm van den mond, de

eigenaardige, boornacbtige uitwassen op
bet voorboofd, de platte, voetvormige

boeven (een soort ,,knolboeven”), en de

planten(?) tusscben voor- en acbterbeenen,

die misscbien wier of iets dergelijks zou-

den kunnen voorstellen. Zonderling zijn

00k de ooren, ook eenigszins vinvormig;

onder de ooren bevindt zicb een rozet als

van een voorboofdsriem of -band, die

evenwel niet te zien is. Het zou kunnen
zijn, dat rozetten, borens en oorbedek-

king(?) samen een soort siertuig vormen,

Literatuur; Dr. F.D.K Bosch, Twee bronzen ruiterbeeldjes

uit het Loemadjangsche (Oudheidk. Verslag 1926. Bijlage D).

Verslag van Dr. W.F, Stutterheim nopens een reis naar

Bali (Oudheidk. Verslag 1925 pag. 96— loi).

Deze bronsjes zijn ingeschreven in den Catalogus van het

Museum van het Bat, Gen. als no. 5827 en 5872.

of een bepantsering van bet boofd; waar-

scbijnlijk is dit ecbter niet.

Als verklaring van den vreemden vorm
van den manenkam, zou men kunnen on-

der,stellen, dat deze was opgevlocbten,

ter versiering; maar de lijntjes in den kam,
telkens twee aan twee evenwijdig loopend,

met evengroote tusscbenruimte tusscben.

elk volgend paar, maken niet den indruk

van manenbaar, maar van graten in een

vin (zooals de rugvin van stekelbaars, pie-

terman, zeepaardje, e.d.).

Daarentegen beeft de staart den gewo-
nen, zij bet bier ook leelijken vorm, geen

vinvorm of iets dergelijks; maar evenmin
is bet een gevlocbten paradestaart, zooals

men bij een opgevlocbten manenkam zou
verwachten.

Geeft dus bet exterieur ons geen uit-

sluitsel of onze bypotbese: zeepaard, al dan
niet kans beeft om juist te zijn, wanneer
we ons bronsje vergelijken met bet paard

op den sluitsteen van Tjandi Bangkal, dan
blijkt wel, dat genoemde onderstelling

moeilijk te bandbaven is. Het paard van
Tj. Bangkal beeft nl. een dergelijke manen-
kam, die ver over bet voorboofd doorloopt,

zooals waarscbijnlijk ook bij No. 5872
oorspronkelijk bet geval was; altbans bet

voorste deel van den manenkam vertoont

een breukvlak, terwijl ook de ooren van
ons bronsje overeenkomst vertoonen met
de ,,klapooren” van de paarden op de sluit-

steenen van Tjandi Bangkal en Tjandi

Sawentar, door Dr. Stutterbeim als zon-

nepaarden verklaard (zie: Oost-Java en de

Hemelberg, in Djawa 1926, biz. 333 enz.).

Stelt misscbien bet ornament tusscben de

beenen van bet paard wolken voor, en
bebben we bier een ,,zonneruiter”?

Voorzoover uit de onbebolpen vervaar-

diging van bet beenwerk is op te maken,
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Bronzen ruUerbeeldjes, afk. desa Bentje, distr Ranoe Lamongan, thans \ius Bat. Nos. sSzy en sSys.
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zet het dier zich schrap met de achter-

hand; de ruiter brengt het linkerbeen ach-

terwaarts, om het paard te doen aansprin-

gen in rechtschen galop. De strijdbijl, die

Dr. Bosch in de linkerhand van den ruiter

ziet, kan ik niet als zoodanig herkennen;

wat Dr. Bosch voor het blad van de bijl

houdt, is het linkeroor van het paard; de

,, steel vande bijl” is waarschijnlijk het hout

van een boog, aan welks boveneinde m.i.

het kruiselings bevestigde uiteinde van de

pees te zien is; misschien stelt de korte

speer in de rechterhand een zware pijl

voor. Dat zoowel de boogpees zelf als de

pijlkoker ontbreken, is in deze geen be-

zwaar, aangezien bij den boogschutter van

No. 5827 hetzelfde het geval is. Boven-
dien zou uit de strijdbijl-hypothese moe-
ten volgen, dat de ruiter linksch was, af-

gezien nog van de moeilijkheid, zoo niet

onmogelijkheid, om een zoo log en zwaar

wapen als een bijl van dergelijke afmetin-

gen met eenige kans op succes te paard te

hanteeren; voor een ruiter-strijdbijl wordt
een licht model vereischt, met korten steel,

die aan den zadelknop of aan den gordel

kan bevestigd worden; een instrument

van de afmetingen van een ,,tabarzin”

zooals deze vermeende bijl zou zijn, past

voor den berijder van een olifant, niet

voor een ruiter.

Gaan we nu over tot No. 5827; de hou-

ding, hoezeer 00k buitengewoon leelijk

(zie o.a. de achterbeenen, die op zg.

,,steltbeenen” lijken), is iets minder slecht

dan die van 5872, met zijn ver uiteenstaan-

de achterbeenen.

De ruiter schijnt het paard in te houden
met zijn aanliggend linkerbeen, tegelijk

de achterhand doende wijken voor het

rechterbeen, teneinde het paard in de goe-

de stelling te brengen om naar links te

kunnen mikken, althans dat lijkt mij de

aannemelijkste verklaring van de bonding
van den ruiter; de ,,stijve knieen” waarover

Dr. Bosch spreekt, zijn te wijten aan de

onbeholpen uitvoering van het werk; ken-

nelijk wilde de maker een ruiter afbeelden

die zit heeft; vaste aansluiting, maar losse,

soepele bonding; bovenbeen en knie aan-

gesloten, onderbeen vrij. Of het paard wer-

kelijk een ruin is, zooals Dr. Bosch meent,

durf ik niet zeker te zeggen; gezien zeker

kenmerk zou men aan een merrie denken
hoewel dan de uier weer zeer rudimentair

zou zijn; evenwel, dat is een kenmerk van

het heele ding.

Het paard heeft geen korte manen, zoo-

als Dr. Bosch zegt, maar een naar weers-

kanten (zonderling genoeg) afhangende ma-
nenkam, zooals 00k Kanthaka op de Ba-

rabudur-reliefs er een heeft. Nu vervalt

ook de doellooze ,,koordverbinding”, die

Dr. B. meent te zien tusschen hoofd-

stel en voortuig. De manenkam is inder-

daad ook zoo onbeholpen weergegeven,

dat de indruk van korte manen wordt
gewekt.

De ring aan het voortuig (,,halster” zegt

Dr. B.) zou kunnen dienen ter bevesti-

ging van een riem, die als martingale dienst

doet, maar waarschijnlijk is dit niet; de

ring is naar verhouding veel te groot, en

bovendien boven het voortuig geplaatst.

Mijns inziens is de verklaring aldus: beide

beeldjes maken den indruk van speelgoed,

waarvoor dergelijke exemplaren nu nog ge-

bruikt schijnen te worden (zie Oudh. Ver-

slag 1926 biz. 77); ze hebben denkelijk op
wielen gestaan, en de ring heeft gediend

voor een koord, om ze aan voort te trek-

ken; bij het andere bronsje kan een koord

gestoken worden door het ,,oog” gevormd
door de plant (Vgl. ook Van der Tuuk,
K. B. N. Wrdbk. II s.v. kuda sembarani,

V. speelgoed).

Het ontbreken van teugels schijnt mij toe

dezelfde oorzaak te hebben als het ontbre-

ken van de pees van den boog, nl. dat ze

in brons niet weer te geven waren.

De vorm van het hoofddeksel van den
ruiter doet inderdaad denken aan een

Tartaar of Chinees; hij draagt een lange

broek met een split onder in de pijp, een

soort cowboybroek dus, maar nauwsluitend.

De andere ruiter draagt waarschijnlijk laar-

zen; gezien de jas, die hij aanheeft, is het



niet waarschijnlijk, dat hij bloote beenen

zou hebben. Hun volledig gekleed zijn

wijst op bet komen uit een koud klimaat,

en klopt dus met de onderstelling, dat bet

'lartaren zouden zijn; evenzoo bun kleine

gestalte tegenover de booge stokmaat der

paarden, en bun, altbans als zoodanig

bedoelde, bonding van zeer goede ruiters.

De beide besproken bronsjes vertoonen

in menig opzicbt overeenkomst met de
paarden op de reliefs van Jeb Poeloe op
Bali (zie Oudbeidk. Verslag 1925 pag. 96

—

1 01); zoo bv. bet voortuig, in genoemde
bescbrijving aldus vermeld

:
,,een balster

(sic), waaraan enkele medaillons en een
klok bangen”; 00k aan bet voortuig van No.
5872 bangt iets, dat aan een Baliscbe koe-

klok (kulkul sampi) doet denken. In de
,,medaillons” meende ik eerst metalen of
leeren sierstukken te mogen zien, in den
trant van de barnacbementversiering, die

we dikwijls bij strijdrossen in de latere Mid-
deleeuwen aantreffen, nl. de baarvormige

rand; maar door bet bescbouwen van de
foto’s van twee beeldjes gevonden te

Bakbakan (Gianjar, Bali) kwam ik tot de
opvatting, dat bet alle bellen zijn (ronde,

met spleet en korrel), en een ,,kulkul” van
voren. Van een dezer beide beeldjes is bet

boofd van bet rijdier gebeel verdwenen,
van bet andere bet voorste deel Vcm bet

boofd; evenwel lijkt bet mij duidelijk, dat

bet dier dezelfde dwaze boofdbouding
beeft als bet paard op relief d van Jeb Poe-
loe, en 00k dezelfde lompe boofdvorm; de
manenkam van bet eene dier komt overeen

met die van bet paard op den sluitsteen

van Tjandi Bangkal, en van No. 5872 van
Loemadjang. Twee andere dergelijke beeld-

jes, terzelfder plaatse gevonden, stellen

evenals de twee bovengenoemde een man
en een vrouw voor, maar vierarmig en
gezeten op liggende sapi’s met paarde-

staarten (dus een soort Baliscbe gnoe’s of

wilde-beesten!)
;
op de voetstukken bet-

zelfde ,,niermotief” dat we 00k te Jeb
Poeloe aantreffen. De stijl dezer vier beeld-

jes komt dus overeen met die van Jeb
Poeloe; typiscb is de tegenstelling tusscben

de goed afgebeelde koppen van de beelden

zelf en den onbebolpen vorm der rijdieren.

Om nu terug te keeren tot de reliefs van

Jeb Poeloe: voorzoover uit de foto valt op
te maken beeft bet paard op relief c een te

kort boofd, een gebrek waaraan 00k bronsje

No. 5827 eenigszins mank gaat. Het paard

op relief d beeft een erg leelijke boofdbou-

ding; bet loopt ,,met zijn boofd bij Onzen
Lieven Heer op tafel”, zooals 00k uit bet

verloop der teugels blijkt; eigenaardig is

bier de dubbele teugel, men zou baast zeg-

gen: trens- en stangteugel; daar bet voorste

deel van bet boofd is afgeslagen, valt bier-

omtrent niets met zekerbeid te zeggen,

maar bet naar elkaar toeloopen der teugels

maakt bet waarschijnlijk, dat bet bit uit

een dubbele trens beeft bestaan, zonder

stang; overigens is de teugelbouding bier

00k op zijn zacbtst gezegd allerzonderlingst.

Men vergelijke Kantbaka op Barabudur,

die 00k een dubbele trensteugel beeft,

zonder stang. Acbter bet been van den
ruiter op relief d steekt een eigenaardig

voorwerp uit, dat op een soort vlerkvor-

mige zadelklep lijkt ; daaracbter een lastig

te determineeren voorwerp; ik vermoed,

dat bet geen barnacbementstuk is, maar
een karwats, of liever een zweep, zooals

00k de andere ruiter in de band beeft;

zonderling is dan wel de bovenwaartscbe

kromming van den slag; bet ding is zeer

onduidelijk en op een foto natuurlijk nog
moeilijker te determineeren dan ter plaatse.

De ooren zijn zeer dwaas afgebeeld, en
gelijken op kattenooren (drieboekige vorm);

00k bronsje No. 5827 lijdt aan dit euvel,

ecbter in mindere mate. Typiscb komt 00k
bet stijve, plompe beenwerk van bet paard
op relief d overeen met onze bronsjes; men
lette bv. op de vrijwel gebeel identieke

weergave der voorbeenen.

Het zou natuurlijk te gewaagd zijn, om
uit enkele, misscbien toevallige overeen-

komsten conclusies te trekken; laat ons
wacbten totdat de reliefs van Jeb Poeloe

verklaard kunnen worden, en de tijd

van vervaardiging kan worden vastgesteld,

of wel totdat er meer beeldjes als de
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Loemadjangsche voor den dag komen, die

ons meer kunnen leeren dan de beide exem-
plaren, die we nu bezitten; immers, zooals

ook Dr. Bosch zegt (biz. 77), de waarschijn-

lijkheid is groot, dat ze tot een uitgebreider

stel behoord hebben; veel zou wellicht

worden opgehelderd als we meer derge-

lijke bronsjes konden machtig worden.

Tenslotte nog een opmerking over de

vrouw op relief d van Jeh Poeloe, die ,,zich

aan den staart van het paard vastklemt”

(Oudh. Verslag 1925 biz. 98).

Het lijkt me zoo, dat deze jonge dame
niet geheel vrijwillig achter den chevalier

sans peur et sans reproche aanrent; deze

heer is waarschijnlijk iemand van hoogen
rang, misschien een vorst, die op jacht is;

en gezien de roofriddereigenschappen der

oude Balische vorsten, is het niet onwaar-

schijnlijk, dat hij hier benevens de buitge-

maakte tjelengs, ook zijn amoureuzen jacht-

buit naar de poeri transporteert. Het is

niet duidelijk te zien, of de vrouw wel wer-

kelijk aan den staart vastzit; men zou haast

zeggen, dat van de handen van de vrouw
een touw achter den staart van het paard

doorloopt, hetwelk dan natuurlijk verder

achter het lijf van het paard verborgen is;

het zou door den ruiter in de linkerhand

gehouden kunnen worden, of aan den za-

delknop of iets dergelijks zijn vastgemaakt.

Een bezwaar tegen de opvatting, dat de

vrouw geroofd wordt, is wel de houding

van haar handen, die den indruk maken van

iets vast te grijpen, niet van gebonden te

zijn; evenwel, de voorstelling is te onduide-

lijk om een bepaalde conclusie te trekken.

Is onze onderstelling juist, dan treft den
ridder de blaam van zeer groote onridder-

lijkheid en een absoluut gemis aan begrip

van schaken in behoorlijken stijl.

De geschiedenis is met het schakings-

tafereel of wat het dan voorstelt, waarschijn-

lijk nog niet afgeloopen; bij de tirtha Pege-

ning bestaat een begin van beeldhouwwerk,

dat met onze reliefs samenhangt (zie Oudh.
Verslag 1925 biz. 98); misschien zou hier

de straf moeten zijn afgebeeld voor de

euveldaden door den ridder te Jeh Poeloe

gepleegd: ontheiliging der kluizenarij (?)

door jachtvermaak en vrouwenroof? Men
denke aan de faits et gestes van Mayada-
nawa op dit gebied, en de funeste gevolgen

daarvan (zie de Oesana Bali); merkwaardig

is ook dat de snoode Mayadanawa vorst

van Badahoeloe was, een kwartier van

Jeh Poeloe gelegen ;
maar laat ons

niet te gewaagd gaan fantaseeren.



PRIJSVRAAG OVER TATAKRAMA.
De op verzoek van P. A. A. Mangkoena-
gara door het Bestuur van het Java-Insti-

tuut uitgeschreven prijsvraag luidde:

Gevraagd wordt:

Eene verhandeling over traditioneele

Javaansche, Soendaneesche en/of Madoe-
reesche wellevendheidsvormen, beschouwd
in verband met de hedendaagsche opvat-

tingen en verhoudingen. Hierbij moet
worden aangegeven of eventueel uit den
tijd geachte wellevendheidsvormen dienen

te vervallen, gewijzigd dan wel door nieuwe
vervangen moeten worden, en in de laatste

twee gevallen hoe de gewijzigde en de

nieuwe vormen moeten zijn.

Hierop werden 24 antwoorden ontvan-

gen: 19 in het Javaansch, 3 in het Soenda-

neesch en 2 in het Madoereesch. Van het

gros der inzendingen kon al dadelijk worden
vastgesteld, dat zij niet voor eenige bekro-

ning in aanmerking kwamen. Sommige
geven wel een antwoord op de gestelde

vraag doch zijn te beknopt, of fragmenta-

risch of verward. Andere raken de vraag

nauwelijks of zelfs in het geheel niet en

geven b.v. beschouwingen over de her-

komst of den innerlijken zin van de tata-

krama. Slechts twee inzendingen kunnen
geacht worden meer of minder volledig en

helder de uitgeschreven vraag te beant-

woorden:

I. Tatakrama enggal, door

Boedi-bakti-darma-siti.

In deze inzending is de beantwoording

van de door het Java-Instituut gestelde

vraag gegoten in den vorm van zeer uit-

voerige notulen eener vergadering, belegd

ter bespreking van de aan de orde gestelde

aangelegenheid. Aanwezig waren personen

van verschillende richtingen, zoodat de zaak

veelzijdig kon worden behandeld en de

vergadering een geanimeerd verloop had.

De voorzitter hield een zeer uitvoerige

openingsrede, het doel der bijeenkomst

uiteenzettend; daarbij besprak hij de verga-

derings-tatakrama (tatakramaning pakem-
palan).

Een eerste inleider behandelde in groote

trekken het wezen der tatakrama en stelde

de volgende punten vast:

1 . Toewoehipoen tatakrama saking sara-

woengan.

2. Landesipoen wonten ing tatatjara.

3 . Ingkang dados dasaripoen mawi koer-

ban diri.

4. Pangoekoeripoen oetawi panakeri-

poen koerban-oenggah-oenggoeh

mawi doegi-prajogi.

5. Kelahiripoen oetawi panindakipoen

mawi patrap Ian pangoetjap.

6. Pangistanipoen tatakrama andjagi

moerih rahajoening sarawoengan.

Deze 6 punten tot grondslag nemend
trachtte spreker verder de vraag te beant-

woorden, welk gedeelte van de tatakrama

wel, en welk niet vatbaar was voor her-

ziening, enz.

Door de aanwezigen werden daarop

eenige vragen gesteld, bij de beantwoor-

ding waarvan de inleider ruimschoots gele-

genheid vond zijn denkbeelden scherper

te belichten.

Daarna gaf de voorzitter een resumptie

van de bestaande tatakrama en van de door
den inleider voorgestelde wijzigingen. Deze
werden, in stemming gebracht, door de
vergadering aangenomen.

Na de pauze besprak een tweede inleider:

verschillende kringen van de tatakrama,

geldende voor:

a. aanraking met (natuurlijke) personen,

b. aanraking met als personen beschouw-
de lichamen en instellingen : over-

heid, vereeniging, handelmaatschappij,

godsdienstgemeenschap, enz., met in

achtneming van:

1. de waardigheid, van hem met wien
men in aanraking komt;

2. de plaats, en

3. de omstandigheden der aanraking.

Bij de uitwerking hiervan vond spreker

gelegenheid zeer uitloopende gevallen van
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aanraking naar voren te brengen. Ten
slotte werd bepaald welk standpunt de

vergadering innam ten opzichte van de

tatakrama in de Javaansche kratons.

Een derde inleider behandelde de bij de
tatakrama behoorende: patrap, tjara en
temboeng.

Hierbij kwamen o.a. aan de orde kwesties

over; sembah, dodok, lampah dodok, sila,

koersen, lesehan, gegrija, ngangge-angge,

segahan, oenggah-oenggoehing basa, enz.

De vergadering bleek te streven naar

vereenvoudiging van omskchtige tjara's;

afschaffing van de door velen als verne-

derend gevoelde dodok of sila op den grond,

terwijl anderen staan of op stoelen zitten;

beperking van sembah; nivelleering van te

groote verschillen in beleefdheidsbetoon;

de vergadering aarzelde ook niet voor

zoover noodig Westersche gewoonten

over te nemen.

Een vierde en laatste inleider besprak:

doegi-prajogi — de ziel van de tatakrama.

Doegi-prajogi achtte de spreker welis-

waar iets subjectiefs, dat samenhing met de

innerlijke beschaving, doch de voorzitter

vond het na al het besprokene niet zeer

moeilijk om den maatstaf van beleefdheid

bij elk voorkomend geval te bepalen.

Ten slotte nam de voorzitter aan de hand
van het besprokene nog in beschouwing :

1. jen mara tamoe,

2. ,, katamoean,

3. ,, wonten ing margi,

4. ,, panoedjoe sami ngendikan.

Hierop volgen nog vele pagina’s resume

der beslissingen.

Uit het bovenstaande moge blijken dat

deze inzending het tatakrama-vraagstuk

van vele kanten en in zijn voornaamste

schakeeringen behandelt. De naar voren

tredende vragen worden over het algemeen

helder beantwoord; bij meeningsverschillen

tusschen behoud en verandering wordt

getracht een compromis te vinden.

II. Serat tatakrama Djawi,
angloeloeri tjara kina, dipoen besoet sarta

dipoen larasaken kalijan pangraos toewin

panganggepipoen tijang djaman sapoenika,

door Tjantrik Giri.

De schrijver van dit antwoord neemt
slechts dat gedeelte van de omgangsvor-
men in beschouwing, dat naar zijn oordeel

niet meer in dezen tijd past.

Zijn beschouwingen gaan evenals die

van zoo vele andere inzenders in de richting

van vereenvoudiging van omslachtige vor-

men, afschaffing van vernederende gebrui-

ken en aanvulling met Europeesche ge-

woonten. Inzender zegt o.a.: ,,Larasipoen

kalijan kamadjengan ing djaman, kagoenan,

tatatjara, tatakrama Djawi prajoginipoen

amoeng kedah dipoen besoet, sampoen
ngantos itjal sipatipoen”.

Hij heeft daarbij zijn terrein v'an onder-

zoek niet te beperkt afgebakend, en daarin

vele en de meest voorkomende soorten van

onderlinge aanraking in onze samenleving

betrokken, zoodat zijne inzending vrij vol-

ledig mag worden genoemd.

De Commissie van beoordeeling heeft

besloten aan het sub I genoemde antwoord

den isten en aan het sub II genoemde den

zden prijs toe te kennen, resp. / 150 en

/ 75, en aan het Bestuur van het Java-

Instituut voor te stellen beide stukken te

publiceeren.

De schrijver van het sub I genoemde
antwoord is M. Sastrawirja, Onder-
wijzer aan de Kweekschool te Lembang,
Bandoeng. De schrijver van het sub II

genoemde antwoord is R. Ng. Hardja-

sapoetra, gepensionneerd Assistent-Collec-

teur, Wanagiri.

De Commissie van Beoordeeling :

M. Soeriadiradja.

R. A. A. Tjakraningrat.

R. Ahmad Wongsosewojo.
R. A. Wiratanoeningrat.

R, A. Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat.

P. H. Hadiwidjojo.

R. M. A. A. Koesomo Oetoyo.
Dr. R. Soetomo.
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LIJST VAN INGEKOMEN ANTWOORDEN.

Javaansch.

1. S. H. K. Kawasan dateng santoen-

soemantoen ing kawontenan saha pa-

datanipoen bangsa Djawi (alleen ge-

schiedkundig).

2. Tatakrama ning Djawi (slechts enkele

bladzijden).

3. Bab tindak-tandoek bawa-solah toe-

mrap ing para moeda (slechts enkele

bladzijden).

4. Slechts een aanbieding van hulp.

5. Doekoet-toja ing Kali-aboe, Bab ang-

laras tatakrami Djawi (slechts enkele

bladzijden).

6. Bab tatakrama (onvolledig).

7. Djaka Gedoeg, mitranipoen sang

Tjarwa Seta, Tatakrama (niet ter

zake).

8. Ngestitama, Babadipoen tatakrama

Djawi tjekakan (slechts enkele blad-

zijden).

9. Bab tatatjaranipoen pasrawoengan

kalijan ringkes (slechts een enkele

bladzijde).

10.

Traditioneele Javaansche wellevends-

vormen, motto
: „Jen tijang poenika

boten oeninga ing tatakrami poenika

sanget bodo, kaseboet boten oeninga

raos nem prakawis, lawan raos ing

ganten tebih, raksaning kasagedan

sepen (uit Nitisastra); (onvolledig).

11. Siswa-Rama, tatakrama pasrawoengan

ing saben dinten (slechts een enkele

bladzijde),

12. Ki Antaraga, Rantjangan tatakrama

Ian kasocsilan Djawi (onvolledig).

13. Djangglang, Tatakrama (niet ter

zake).

14. Tjantrik Giri, Scrat Tatakrama Dja-

wi (ze prijs).

15. Tirta andjahit, Tatakrama Djawi (on-

volledig).

16. Gembor, Tjara neng Tatakrama (niet

ter zake).

17. 2 Oct. ’92, Serat tatakrama Djawa
ing djaman sapoenika (onvolledig).

18. Boedi-karti-darma-siti, Tatakrama
enggal (le prijs).

19. Soepana, Tatakrama Djawi (onvol-

ledig).

Soendaneesch.

1. Tatakrama oerang Soenda, warisan ti

djaman boeda, mana noe hade piban-

da, noe djadi kalangan toenda (on-

volledig).

2. Nirwana, Tatakrama (onvolledig),

3 . Boekoe tatakrama Soenda (onvolledig).

Madoereesch.

1. Baroe Radja, Atoranna tatatjarana

bhangsa Madhoera (onvolledig).

2. Sandi, Adat (onvolledig).



EEN ANTWOORD AAN Dr. S. J. ESSER.

In niet geringe mate werden wij verrast

door de bespreking, die Dr. Esser in afl. 4
en 5 van den gden jaargang van dit tijd-

schrift aan ons boek Beknopt Handboek
der Volkenkunde van Ned. -Indie gewijd

heeft. Het spreekt van zelf dat die verras-

sing niet van aangenamen aard was: in-

tegendeel, bij de eerste lezing werden we
als het ware bedolven onder een vloed van

aanmerkingen, uitroepteekens (soms drie

tegelijk !!!), ,,sic” ’s en vleiende opmerkin-

gen, zoodat we ons boek als ongeveer ,,af-

gemaakt” konden beschouwen.

Bij herhaalde lezing evenwel viel een en

ander geweldig mee; want het bleek, dat

op deze, schijnbaar zoo gedocumenteerde

kritiek, met het volste recht het spreek-

woord: ,,Veel geschreeuw, maar weinig

wol” kon worden toegepast. Immers,

naast de aanwijzing van een aantal evident

e

fouten, dwaze vergissingen of verschrij-

vingen, een niet te verontschuldigen aantal

drukfouten, bevat Dr. Esser’s kritiek 00k

een veel grooter aantal pietluttigheden en

schoolmeesterachtige opmerkingen, maar
bovendien— wat veel erger is in een kritiek

die zichtbaar bedoelt de schrijvers in we-

tenschappelijk opzicht totaal af te maken
— onjuiste of halve citaten, gratuite be-

weringen en groote woorden.

Wij zullen deze onze beweringen hier-

onder met onwederlegbare bewijzen sta-

ven, ons daarbij tot zakelijke gegevens

bepalend en alle op hoogen toon geuite

liefelijkheden aan ons adres, als daar zijn:

,,van dergelijke zaken hebben de Heeren A.

en B. geen idee” of ,,over de zonderlinge

opvattingen van de auteurs over de ,,Kunst-

nijverheid” zou een heel nummer van

,,Djawa” te vullen zijn”, evenzoo ver-

dachtmakingen alsof er voor ons ,,zekere

moeilijkheden lagen” om de onbestreden

autoriteit van Prof. Snouck Hurgronje op
het gansche gebied der studie van den
Islam te erkennen, voor rekening van dezen

Well roared, lion !

criticus latend. Alleen noteeren we even
— als teekenend voor de mentaliteit van

dezen beoordeelaar — zijn mededeeling

op p. 196, kol. I. ,,Ons willig ') potlood

vond aanleiding tot het plaatsen van

meer dan 1000 uitroepteekens, welk aantal

zonder twijfel nog voor aanzienlijke uit-

breiding vatbaar is!” Natuurlijk, vooral als

men, zooals E. doet, de uitroepteekens bij

drie tegelijk lanceert, en als potlood

en pen van den criticus v/at al te willig zijnl

Wij willen thans eerst eenige voorbeelden

geven, hoe noodig het is, zich niet te laten

inpalmen door de schijnbaar zoo stevige

documentatie van Dr. E.’s beweringen,

telkens gewaarmerkt door de opgave der

pagina’s. Neen, controle daarop is terdege

noodig, maar de criticus heeft er op gere-

kend, dat geen sterveling zijn bewijsplaat-

sen nog eens zal naslaan. Ziehier een paar

sterke staaltjes.

Op pag. 183 tweede kolom wordt onder

de onderwerpen, die in tegenstelling met
andere ,,zoo al w^l voor opneming in aan-

merking bleken te komen” o.a. genoemd:

,,de (reeds lang bijgezette) grenslijn van

Brandes”.

De argelooze lezer moet hieruit wel op-

maken dat wij nog vasthouden aan die grens-

lijn, althans dat we niet weten dat die reeds

lang ,,bijgezet” is.

De waarheid is echter, dat, in nog niet

eene bladzijde, de grenslijn van Brandes

behandeld wordt, en daarna onmiddellijk

de conclusie van Prof. Jonker in zijn ver-

handeling: ,,Kan men bij de talen van den

Ind. Arch, eene Westel. en eene Oostel.

Afd. onderscheiden” vermeld wordt.

Had Dr. Esser dat heusch niet gelezen?

Ach kom!
Pag. 188, le kolom: ,,Niet de heele

Tjandi Prambanan maar alleen de hoofd-

1) Cursiveering van ons.

2) Om in den stijl van Esser’s critiek te blijven: een potlood
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tempel wordt Tj. Lara Djonggrang ge-

noemd”. Inderdaad wordt op biz. 234, reg.

7 v.o. verkeerdelijk van een groep tempels

die door de Javanen Tjandi Lara Djong-
grang genoemd zouden worden gesproken;

maar 5 regels lager op diezelfde bladzijde

staat: ,,de middelste der Westelijke rij is

de Ciwatempel (dus de eigenlijke Lara-

Djonggrang-tempel). En op dienzelfden 7den
regel v.o. staat tusschen haakjes: zie bladz.

214, waar men leest: ,,Een groot beeld van

Doerga in deze voorstelling wordt gevonden
in den hoofdtempel van Tjandi Pramba-
nan, op de grens der beide residentien

Soerakarta en Jogjakarta; de Javanen zien

er de dochter in van een hunner legenda-

rische vorsten, Ratoe Baka, en noemen bet

beeld Lara Djonggrang en den tempel

Tjandi Lara Djonggrang” ^).

Heeft Dr. Esser dat werkelijk 00k al weer
niet gelezen?

Pag. 187, le kol. reg. 20 v. o. ,,Dat de

Boeddhistische heiligdommen niet met den
naam ,,tempel” bestempeld kunnen wor-

den, is ook niet bepaald juist”.

Maar op biz. 216 van ons boek reg. 7
v.o, staat: ,,De Boeddhistische heiligdom-

men kunnen in het algemeen niet, zooals de
Brahmanistische, met den naam tempel

bestempeld worden” enz. Ook weer vluch-

tig gelezen?

Thans twee, bijna ongeloofelijke, staaltjes

van de geraffineerde wijze, waarop deze

criticus tracht, vooral een zoo ongunstig

mogelijken indruk van ons boek te wekken:

Pag. 186, le kol. reg. 22 v.o.

a) Zelfs de regels voor de uitspraak van het

Javaansch worden niet correct opgegeven

(35), terwijl de opmerkingen over de be-

staande Maleische spraakkunsten en woor-
denboeken (30) niet alleen voor den niet-

ingewijde volslagen onbegrijpelijk zijn

b) maar hem bovendien de onjuiste opvatting

i) Een vermakelijke bijzonderheid in verband met die

..erge” fout ten aanzien van den Lara-Djonggrangtempel is

het volgende: Dr. W. F. Stutterheim, aan wien Dr. Esser
verschillende bijzonderheden omtrent dit 4de hoofdstuk
dankt, sehrijft in zijn ,,Cultuurgeschiedenis van Java in

beeld” o.a. op pag. V van: Ter Inleiding, reg. 1 1 v.b.

..(waaronder de Lara-Djonggrang-groep [cursiveering van
ons] bij Prambanan)”

suggereeren als zouden de grammatische the-

orieen van Tendeloo en Spat tegenwoordig

vrijwel algemeen aanvaard en het Woorden-
boek van von de Wall te verkiezen zijn

boven dat van Klinkert” -).

Ad. a. Wie dit leest, kan niet anders

denken, dan dat op pag. 35 van ons boek

de regels voor de uitspraak van het Javaansch

worden opgegeven.

Maar wat staat er op pag. 35, o hyper-

eerlijk criticus? Niets dan de opgave, waar
het Javaansch met den a-klank, en waar dat

met den a-klank wordt gevonden!

Ad. b. Wat de criticus hier durft bewe-
ren is waarlijk bijna ongeloofelijk; hij moet
er wel vast op gerekend hebben, dat men
zijn beweringen niet zou controleeren, maar
alles wat hij op hoogen toon gelieft te de-

creteeren voor onomstootelijke waarheid

zou aannemen.
Ziehier wat men op pag. 30, reg. 2 v. b.

van ons boek vindt:

,,Die van Spat en Tendeloo mogen als ver-

tegenwoordigers genoemd worden van de sinds

i8g5 verdedigde nieuwe opvattingen van de

beteekenis van het Maleische werkwoord”

.

Wie ter wereld (behalve Dr. Esser) kan
van de bovenstaande woorden zeggen, dat

ze den lezer ,,de onjuiste opvatting sugge-

reeren als zouden de grammatische theorie-

en van Tendeloo en Spat tegenwoordig
vrijwel algemeen aanvaard” zijn? En dan
durft deze criticus de door hem opgedischte

onwaarheid beeindigen met de beleedigent

de woorden: ,,Onnoodig te zeggen da-

men hier weer met gebrekkig weerge-

geven mededeelingen van de Encyclo-

paedic van Ned. Indie (II. 658) te doen
heeft”. Inderdaad het is fraai, en men moet
maar durven !!! Wie suggereert den lezer

een onjuiste opvatting, wij, of de heer Esser?

Maar wij zijn nog lang niet aan het einde

van ons lijstje van voorbeelden, die bewij-

zen, hoe door en door eerlijk deze criticus

te werk gaat.

Op pag. 196 lezen wij: ,,Dat wij in het

hoofdstuk ,,Familie en Maatschappij”

2) Wij cursiveercn.
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(Hfdst. II) geen spoor van een ethnologi-

sche behandeling (die toch juist bij dit

onderwerp zoozeer op haar plaats zou zijn

geweest) aantreffen, behoeft niet meer te

worden vermeld. De auteurs bepalen zich

tot een uiteenzetting van enkele der voor

definieering in aanmerking komende be-

grippen (exogamie, endogamie, patriar-

chaat e.a.) gevolgd door een excerpt uit van

Vollenhoven’s ,, ,,Adatrecht van Neder-

landsch-Indie”
”

Uit deze woorden kan men weer niet

anders lezen dan dat bet geheele hoofdstuk

II, d: 8o bladzijden beslaande, bestaat uit

een ,,uiteenzetting” enz. gevolgd door een

excerpt uit van Vollenhoven.

Maar wat is de waarheid ? Het excerpt

uit van Vollenhoven beperkt zich tot ruim

eene bladzijde (49 onderaan en 50), niet

geexcerpeerd, maar uit van Vollenhoven

overgenomen, en dus behoorlijk tusschen

aanhalingsteekens geplaatst. Verder worden
familie en maatschappij behandeld bij de

Toradja’s, de Kajan-Dajaks, op Nias, de

Kei-eilanden, bij de Bataks, de Atjehers, de

Boegineezen en Makassaren, op Bali, uit

geheel andere bronnen dan v, Vollenhoven,

of, als hij voor ’n enkele bijzonderheid ge-

raadpleegd werd, met nauwkeurige ver-

melding,

Als verontschuldiging voor deze ,,ver-

gissing” van den criticus zou men mis-

schien willen laten geldendat hij met den
inhoud van van Vollenhoven’s Adatrecht

hoegenaamd niet op de hoogte is. Maar
onze bronnen voor de behandelde onder-

werpen werden steeds onderaan de bladzij-

den vermeldl Evenzoo waar we, voor Java

en de Minangkabauers loel sommige ge-

gevens aan van Vollenhoven ontleenden.

Heeft de criticus niet eens de moeite geno-

men om die noten te lezen? Zoo ja, waarom
heeft hij zijn al te willig potlood dan niet

ingetoomd, toen het de evidente onwaar-

heid van dat excerpt uit van Vollenhoven

wilde neerschrijven? ,,Met verbijstering

vraagt men zich af”, of deze criticus dan

i) Wij ciirsiveeren.

meent, dat alle middelen geoorloofd zijn, als

hij er zijn doel maar mee bereikt?

Thans een voorbeeld van ,,eerlijk” ci-

teeren door dezen beoordeelaar.

Op pag. 192, le kol. citeert E.: ,,De

Koran debiteert dwaasheden”.
Wie de aangehaalde bladz. van ons boek,

p. 267 opslaat, leest daar ,,Verschillende

Mohammedaansche godgeleerden hebben
de dwaasheden, die de Koran debiteert over

Jezus (wij cursiveeren) vermeerderd” enz.

Mogen we vragen: Heeft Dr. Esser de

twee door ons gecursiveerde woorden niet

gelezen? Waarom voegde hij ze dan niet

aan zijn citaat toe? Vindt hij ookniet, dat het

heel wat anders is, wat hij z.g. ,,aanhaalde”,

en wat wij schreven? Was het dus mis-

schien met opzet dat hij ze wegliet, wederom
met ’t oog op den indruk (nu vooral in

Inheemschen kring), dien hij wilde wekken,

en er weer op vertrouwend, dat geen zijner

lezers die bladzijde eens zou opslaan?

En vindt hij: ,,Zijn (d.w.z. Mohammed’s)
Godsbegrip” precies hetzelfde als: ,,het

Mohammedaansche godsbegrip”, dat hij

voor onze woorden in de plaats schuift?

Het bovenstaande diende slechts om de

doorzichtige tactiek van den conscientieu-

sen criticus te signaleeren. Thans willen

we eenige van de door hem aangegeven

,,ergste fouten” op den keper beschouwen,

en wel allereerst die, welke hij, of zijn al

te willig potlood, uit hoofdstuk IV ,,Hin-

doegodsdiensten en Hindoekolonisatie in

den Archipel” heeft opgediept.

Het zijn er wel een zotal, dus veel te

veel voor een hoofdstuk van een 34-tal

pagina’s. Maar wij zullen zien, dat er heel

wat afvallen, althans dat er voor veel van

hetgeen wij schreven goede autoriteiten

zijn aan te halen, al willen wij natuurlijk

voor niemand onderdoen in eerbied voor

den wereldnaam, dien Dr. Esser op zoo

jeugdigen leeftijd reeds op het gebied van

de Hindoe-godsdiensten zich heeft weten

te verwerven. Toch gevoelen we ons nog

tamelijk veilig in het gezelschap van Prof.

Monier Williams, Oldenberg, Griinwedel,

Prof. Caland e.a.
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,,0p p. 206 vvordt als de Wedische re-

gengod Indra genoemd; dit moet zijn Par-

janya”.

Hiertegenover het volgende: Monier Wil-
liams noemt Indra (Hinduism, p. 23): the

Jupiter Pluvius of early Indian mythology”.

In het art. Hindoeisme in den 2den druk

van de Encycl. v. N. I. staat: Indra, de

hemelkoning en regengod (Dl. II, 2e kol.

reg. 35 v. b.).

En Oldenberg (Die Religion des Veda)

zegt weliswaar p. 137: ,,Von Indra aber

wird im Rgweda fast nirgends gesagt, dass

er es regnen lasst” maar voegt toch op p.

138 daar aan toe: ,,Aber doch bleibt mog-
lich, ja, wie ich meine, iiberwiegend wahr-

scheinlich, dass wir es vielmehr mit einem

ursprilnglichen Gewittermythus zu tun ha-

ben, dass es in vorvedischer Zeit Wolken-
quellen waren, bei denen die Schlange

lagerte, dass der Vajra seinem urspriing-

lichen Wesen nach die Blitzwaffe war”.

Ook Griinwedel (p. 35 van Buddh.

Kunst in Indien) spreekt van den ,,Gewitter

Gott Indra”.

,,Een stupa is niet klokvormig (en ook

niet een dom (sic) in de gedaante van een

bol (? !) of bolsegment (231) maar halve-

bolvormig”.

In het art. Boro-Boedoer (van den heer

van Erp) in den 2den druk der Encycl. van

N.I. lezen we; ,,De oervorm van de stoepa is

de eenvoud zelve: ze bestaat uit een dom in

de gedaante van een halven bol of holseg-

ment” ^). En zijn de stoepa’s op de cirkel-

vormige terrassen van den Boro-Boedoer

niet klokvormig? En spreekt Griinwedel

(Buddh. Kunst in Indien p. 20) niet van

een ,,Wasserblase” als vorm van de stoepa?

Van deze ,,fout” blijft dus hoogstens over

dat halve bol gezegd had moeten worden.

,,Met de termen ,,,,Brahmisme”” en

,,,,Brahmanisten”” staan de auteurs op
gespannen voet. Volgens hun meening zijn

de Ciwaieten de aanhangers van C^iwa,

de Wisnoeieten die van Wisnoe, en dus

de Brahmanisten die van Brahma,

i) Cursiveering van ons.

wat kant noch wal raakt (213). Even groote

nonsens is de formuleering op dezelfde

biz. van het onderscheid tusschen Brah-

manisme en Hindoeisme; het laatste wordt

omschreven als ,,het geheel van volksgods-

diensten, die ook wel in de Weda’s hun
oorsprong hebben, maar hoofdzakelijk be-

staan in polytheisme, vermenging vanBoed-
dhisme en Brahmanisme, en tal van ele-

menten van den godsdienst der oorspronke-

lijke, niet-Arische rassen”!

Om met de laatste ,,groote nonsens” te

beginnen; Monier Williams (Hinduism, p.

84) geeft de definitie: The term Hinduism,
on the other hand, best expresses Brahma-
nism after it had degenerated — to wit,

that complicated system of polytheistic

doctrine and caste-usages, which has gra-

dually resulted out of the mixture of Brah-
manism and Buddhism, with the non-
Aryan creeds of Dravidians and abori-

genes”.

En von Glasenapp, Der Hinduismus,

zegt o.a. p. 22 ,,Der Hinduismus, der auf

den Brahmanismus fusst, aber durch die

Annahme vieler fremden Ideen, Gotter

und Riten iiber ihn hinausgeht”.

En wat den term Brahmanisten betreft,

het is waar, dat deze eigenlijk op die plaats

verkeerd door ons gebruikt werd, maar uit

het verband blijkt zonneklaar, dat we er

op die plaats inderdaad de vereerders van
Brahma mee bedoelden, al is het woord in

dien zin niet gelaufig. Als de criticus pagi-

na 213 en 214 van ons boek gelezen had,

niet met de uitsluitende bedoeling er fou-

ten in te vinden, dan zou hem gebleken
zijn, dat we heel goed weten, wat onder de
termen,,Brahmanisme” en ,,Brahmanisten”
verstaan wordt.

Esser, p. 186, 2e kol., r.22 v.b. ,,Met de
definitie ,,elk wezen dat de toekomstige

Boeddha in eenig voorbestaan was” is het

begrip Bodhisattwa veel te eng omschre-
> t

ven .

Pag. 21 1 van ons boek, noot, staat:

„Bodhi-sattwa, eigenlijk: ,,een wezen welks

2) Wij cursiveeren.
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eigenschap de ware kennis is”, is de naam
gegeven aan elk wezen, dat de toekomstige

Boeddha in eenig voorbestaan was”.

Griinwedel. Buddh. Kunst in Indien, p.

158, reg. 4 v.o. ,,Ein Wesen, dessenEigen-
schaft (satva, PMi satta) das Erkennen
(bodhi) ist, spricht in Gegenwart eines

Buddha bei einer frommen Handlung den
Wunsch aus, in eineren spateren Wie-
dergeburt Buddha zu werden”.

Esser, p. 187, le koL, r. 15 v.b., „terwijl

Gane^a nimmer wordt voorgesteld geheel

als een zittende olifant”.

lemand, wiens autoriteit verre staat bo-

ven die van Esser (doch die in geen pole-

miek betrokken wil worden) schrijft ons :

,,of Ganega wordt voorgesteld als een zit-

tende olifant zonder meer, weet ik niet. Ik

durf ’t niet tegenspreken, maar het is in

ieder geval zeer ongewoon”.
(De Meester in zijn wijsheid, gist, de

leerling, in zijn waan, beslist).

Esser, p. 187, r. 19 v.b. ,,zeer onduidelijk

is de voorstelling, gegeven op p. 216, dat

Boeddha, als incarnatie van Wisnoe be-

schouwd, ,,,,op deze wijze door de Brah-
manen voor hun stelsel geannexeerd
werd””; wie zou hier uit opmaken dat

Wisnoe naar de opvatting der Hindoes de
gedaante van Boeddha aanneemt om de
boozen te misleiden door het prediken van
een valsche leer?”

Monier Williams, Hinduism p. 108:

,,Buddha, The adoption of Buddha as an
incarnation of Vishnu was really owing
to the desire of the Brahmans to effect a

compromise with Buddhism (see p. 82).

The reason some give for this incarnation

is that Vishnu assumed the form of the
great sceptical philosopher, in the fourth

age of the world, that he might delude
Daityas, demons, and wicked men, and
lead them to bring destruction on themsel-
ves by despising the Veda, and neglecting

casteduties and denying the existence of
the gods. But the simple fact was that the

Brahmans adopted Buddha as some of

i) Wij cursiveeren.

them are now adopting Christ, and making
Him out to be an incarnation of Vishnu”.
Naar wij van Prof. Caland mochten

vernemen, houdt hij het met de uitspraak

van Monier Williams. (Wij hopen, dat

Esser hem dit niet als een ,,erge fout” zal

aanrekenen).

Zouden lets minder apodictische uit-

spraken en een minder hooge toon Dr.

Esser niet beter staan?

Esser, p. 187, le koL, r. 27 v.b. ,,enhet

rijdier van Brahma is niet de zwaan maar
de gans”.

Dr. Esser weet toch 00k wel, dat hamsa
evengoed gans als zwaan en zelfs flamingo

kan beteekenen?

Esser, p. 187, le koL, r. 13 v.o. ,,Opp.

217 lezen wij dat ,,,,de Boeddha als regel

steeds staande wordt afgebeeld”” en dat

de Dhyani-Boeddha’s in ,,,,ontspannen

lichaamshouding”” ter neder zitten; pre-

cies het omgekeerde van heide mededeelingen

is juist” ^).

Grtinwedel. Buddh. Kunst in Indien. p.

82 (over de typen der Gandhara-sculp-
turen); ,,Als Mittelpunkt der meistenKom-
positionen, aber auch sehr zahlreich als

Einzelfigur erscheint die Darstellung des

Religionsstifters als fertiger Typus (vgl.

Abb. 33). Er wird wiedergegeben in der

Gestalt eines jugendlichen Mannes in

langer Robe, welche beide Schultern be-

deckt. Die Stellungen sind verschieden:

bald erscheint er nach indischer Art, mit

hochgezogenen Beinen sitzend, dann wie-

der stehend, mit erhobener Rechte, oier

nach rechts fortschreitend ii.s.iv. wie die

dargestellte Handlung es verlangt” ^).

Voorts, pag. 155 ,,Was die Fiisse betrifft,

so ist fiir die Buddhafigur jede lebhafte

Bewegung ausgeschlossen, es bleibt nur
die Pose des Sitzens, wobei, wie erwahnt,

die des Asketen die massgebende sein

musste, u?id das Geradestehen und eine

leichte Variante davon — des langsamen

Schreitens ^). In den Reliefs, die wir uns in

der Werkstatt aus Modelfiguren zusam-

2) Wg curiiveeren.
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mengestellt denken miissen, wird der letzte

Typus am liebsten verwendet ^), und zwar,

wie erwahnt, mit Anlehnung an das antike

Motiv des opfernden Feldherrn”.

Griinwedel, p. 173. ,
Jedenfallstritt schon

zu Amaravati der Buddha stehend auf
Lotusblumen uns entgegen und in der

heutigen kirchlichen Kunst ist dies Motiv
cin ganz gewohnliches geworden”.

En zitten b.v. de Dhyani-Boeddha’s in

de 432 nissen van Bara-Boedoer niet in

,,ontspannen lichaamshouding” ter neer?

Die 432 nissen van Bara-Boedoer geven

ons aanleiding, even van de volgorde der

,,ergste fouten” af te wijken, en Dr. Esser

een illusie te ontnemen.

Pag. 187, 2e kol., 4e alinea. ,,Omtrent de
gaanderijen van den Baraboedoer wordt
op p. 232 medegedeeld ,,,,De muren dezer

gaanderijen bevatten 4 nissen””. Aange-
zien het monument aan elke windstreek

108 nissen rijk is, vraagt men zich af, hoe

de auteurs het hebben klaargespeeld om
niet minder dan 104 van deze nissen te

verdonkeremanen totdat de illustratie

op dezelfde bladzijde de oplossing geeft:

zij brengt een gedeelte van een terrasmuur

in beeld waarop juist 4 nissen te zien zijn!”

Nietwaar, men voelt hier weer, met welk

een genot de verdediger der wetenschap

deze voor de auteurs zoo vleiende verkla-

ring neerschrijft. Toch is hij er weer glad

naast, wat we gelukkig met de stukken kun-
nen bewijzen.

Primo is het onbegrijpelijk dat iemand
zich zulk een ,,onbenullige” voorstelling

maakt van het schrijven van een boek, dat

met eenige afbeeldingen verlucht is:

eerst de plaatjes uitzoeken, en dan daar

wat bij schrijven !!! Maar secundo, en dat

doet de deur dicht, vonden we zeer toeval-

lig nog onze copij van die pagina. En daar

lezen wij: ,,De muren dezer gaanderijen

bevatten 432 nissen” ^).

0 Cursiveering van ons

2)

Wij zonden de bewuste pagina als bewijsstuk aan
Esser toe. Er kan ook uit blijken, dat in de gexhreven
copy, waarschijniijk v66r ,,850 na Christus” + heeft ge-

staan, dat de typist heeft weggelaten.

Een —onverantwoordelijke, dat geven we
toe— correctiefout is dus de verklaring van

die 4 — niet de venijnige interpretatie

die Esser er van geeft!!!

Esser p. 187, 2ekoI., 2e alinea: ,,Het

Midden-Javaansche rijk wordt niet

Holing-Kaling genoemd (221), maar Ho-
ling, wat men als Chin, verbastering van

Kaling(ga) heeft herkend”.

Natuurlijk, want Holing-Kaling moet
zijn: Ho-ling = Kaling, en is dus een

drukfout (- in plaats van =).

Waarom uit ’t gezegde op p. 227 ge-

destilleerd moet worden, dat het ons onbe-

kend moet zijn dat het Noordelijk Boed-

dhisme al evenzeer over ,,tallooze goden
en godinnen” beschikt als het Ciwaisme,

is ons ,,raadselachtig”.

Bij de apodictische uitspraak van Esser

dat wij ,,van de Balische oudheden niet

veel idee hebben” zullen we ons met
berusting moeten neerleggen: immers, het

eenige bewijs dat hij er voor aanvoert: ,,de

naam Tojo Poeloeh moet door Jeh Poeloe

vervangen worden” kunnen we niet tegen-

spreken.

Esser, p. 188, le kol., 2e alinea. ,,Karak-

teristiek voor de werkmethode van de
Heeren Alkema en Bezemer is de wijze

waarop zij te werk gaan wanneer zij niet

verder weten of genoodzaakt zijn de op-

gaven hunner bronnen zelfstandig met
elkaar te verbinden. Dan zeggen zij

maar wat” ^).

Geen geringe beschuldiging voorwaar!

Zien wij op welke gronden Dr. Esser ze

durft uitspreken.

1°. ,,Op p. 207 leest men: ,,,,Deze op-

vatting (n.l. de in de Oepanisads ontwik-

kelde atman-leer) leidde ook tot *) het cen-

trale leerstuk van het Brahmanisme de leer

der reincarnatie””. In werkelijkheid zijn

de Oepanisads juist op deze leer geba-

seerd!”

Prof. Speyer. De Ind. Theosophie enz.

p. 83. „In de oudere Upanishads heerschen

3) Spatieenng van Esser.

4) Cursiveenng van Esser.

5) Cursiveering van ons.



dezelfde denkbeelden (n.l. als in den We-
dischen tijd). Gemeenlijk, als over het hier-

namaals gehandeld wordt, stelt men zich

den doode voor als een ijl, geestelijk

wezen in de ruimte vertoevende, hetzij in

hoogere gewesten, of onderworpen aan een

kringloop door de elementen, alleen in het

gunstigste geval voor goed vereenigd met
den Algeest, het Brahma. Dit laatste wordt
voor het grootste geluk gehouden.

Wat gebeurt er met onze ziel na den
dood? Een nieuw antwoord op die zoo

gewichtige vraag komt ons op een paar
Upanishadplaatsen tegemoet”.

(Voigt een uitzetting van de leer van het

Karma).
Maar volgens Esser zijn de, dus alle,

Oepanisads juist op de leer der remcarnatie

gegrond. Dus Prof. Speyer ,,zegt maar
wat”. Of doet misschien onze geleerde

criticus dat ?

2° ,,Op p. 216 ,,,,De reden, dat Brahma
niet zooveel vereerders heeft gevonden, is

vooral hierin te vinden, dat zijn aanbid-

ding meer werd overgebracht op de Brah-

manen ^), die als zijn bijzondere nakome-
lingen werden beschouwd!””
Monier Williams. Hinduism, p. 90;

,,Brahma with his four faces was then

connected with the utterance of the four

Vedas, and the worship which was his due
was transferred to the Brahmans, regarded

as his peculiar offspring and, as it were,

his mouth-pieces”.

Dus 00k Prof. Monier Williams „zegt

maar wat” als hij niet verder weet, of Dr.

Esser?

3° ,,En op p. 217; ,,,,Een groot gedeelte

van de Boeddhistische litteratuur wordt
ingenomen door de zoogenaamde djataka’s

of geboortegeschiedenissen””. Wat voor

denkbeeld maken de schrijvers zich van den
omvang der Boeddhistische litteratuur?”

Deze laatste welwillende vraag is weer
karakteristiek voor de mentaliteit van dezen
criticus, maar overigens heeft hij hier

gelijk, hoe omvangrijk de verzameling

i) Cursiveering van Esser.

djataka's 00k zijn moge, hier ware ,,een

gedeelte” beter op zijn plaats dan ,,een

groot gedeelte”. Maar rechtvaardigt deze

vergissing de ,,karakteristiek” die E. van

ons werk geeft? Of zegt hij maar wat?
Zoo zien wij, dat van al die ,,ergste”

fouten er hoogsten een iets te maken zou

kunnen hebben met inzicht in de Hindoe-
godsdiensten, die, volgens E,, voor ons nog
,,een gesloten boek” zijn, n.l. dat Sawitrl

niet dezelfde godin is als Saraswati. Dat
Kwannon Japansch, Kwan-yin Chineesch
is, en niet omgekeerd, dat Doerga meestal

den staart des buffels in de rechterhand

heeft, en niet in de linker, heeft met zulk

een inzicht hoegenaamd niets uit te staan.

Noch blijkt uit de onjuiste jaartallen 1268

i.p.v. 1272 en 919 i.p.v. 915, of de verou-

derde opgave omtrent Kertanagara's gods-

dienst onze ,,volslagen onbekendheid” met
het in Hoofdstuk IV behandelde onder-

werp. leder onbevooroordeelde zal dit on-

middellijk toestemmen.

Maar, zoo zal iemand zeggen, het is 00k
maar ,,een handvol pruimen van een volge-

laden boom”. (Esser, p. 188, lekol. laatste

al )-
.

Wie deze bewering voor waarheid zou

willen verslijten mogen we op de volgende

3 feiten wijzen:

1° Esser spreekt zelf (p. 186 kol. i) van

,,een aantal van de ergste fouten”.
2° Dr. Stutterheim werd opgecomman-

deerd om mee te schudden aan dezen vol-

geladen boom.
3° Het resultaat van die vereenigde

krachtsinspanning was waarlijk bedroevend,

d.w.z. voor de schudders, zooals we boven
hebben aangetoond. Tot tijd en wijle 00k

de andere ,,pruimen” ter markt gebracht

worden mogen we ze dus veilig als een

vriendelijke ,,suggestie” vanE. beschouwen.

Het is verder vooral het hoofdstuk over

den Islam dat door den criticus is onder-

handen genomen. Hiervoor signaleerden

we reeds eenige van Esser’s ,,vergissingen”

2) CursiveeriDg van ons.
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in zijn critiek over dit hoofdstuk en van
,,cerlijke” citaten. Maar wij willen niet

ontkennen dat hier fouten zijn die om her-

stel roepen.

We hebben twee bronnen geraadpleegd

die we niet zoo hadden mogen vertrouwen;

we komen op bet boekje van wijlen Ds.

Lindenborn beneden terug maar willen

hier ronduit erkennen, dat Prof. Juyn-
boll’s boek niet voldoende door ons ge-

raadpleegd is.

Bij ons bestaat volgens Dr. Esser een
volslagen onbekendheid met den Islam.

De geleerde criticus meent dat met recht

te mogen concludeeren (pag. 193 kolom i).

Maar wat is nu merkwaardig? Dat daar,

waar het gaat om de beoordeeling van den
Islam (pag. 277—300 van ons boek) be-

halve over een enkele verschrijving (soe-

loek-soeloeh) en des criticus’ ,,fij” over

onze meening over de bedevaart, geen op-
merkingen vallen. We mogen hier ook met
eenige voldoening wijzen op het oordeel

van Prof. Dr. Zwemer in de Moslim World
over ons boek waarin het heet: ,,The chap-

ter on Islam, although brief (seventy pages),

is exceedingly interesting, especially the

section on religious education”.

Zou Prof. Zwemer van de verkeerde

interpretatie van enkele termen en Arabi-
sche woorden geen nota hebben geno-
men? Zou een man die een groot deel van
zijn leven een zoo werkzaam aandeel had
in de studie van den Islam daarover heen
gelezen hebben? Natuurlijk niet.

Maar, deze geleerde kan ook bij de aan-
wijzing van talrijke fouten een algemeen
waardeerend oordeel uitspreken.

Op pag. 19 1 zegt Dr. Esser, dat wij Lin-
denborn’s ,,Zendingslicht op den Islam”
als hoofdbwn gebruikten. De argelooze

lezer zou tot de meening komen, dat dit

geldt voor het geheele boek! Immers hij

zegt; ,,die zich tot taak hebben gesteld

een samenvattend handbook van 600 blad-

zijden over de volken van Ned. Indie te

schrijven daarvoor (wij cursiveeren) der-

derangs werkjes als Lindenborn’s ,,Zen-

dingslicht op den Islam” als

hoofdhron gcbruiken”. — We willen

’s mans jeugdigen ijver verschoonen, en
gelooven, dat hij het hoofdstuk over den
Islam bedoelde en dan zegt, dat wij klak-

keloos heele pagina’s daaruit overschrijven.

Het zij hierbij uitdrukkelijk geconsta-

teerd, dat het Dr. Esser onmogelijk zal

wezen aan te toonen, dat wij ook maar
,,een heele” pagina uit Lindenborn’s werkje

overschreven. Laat staan, dat we het heele

pagina’s deden.—
Het is verder even onwaar, dat we

Lindenborn’s werkje als ,,hoofdbron” zou-

den hebben gebruikt voor dit hoofdstuk.

De lezer oordeele;

Het hoofdstuk over den Islam telt pi. m.
60 bladzijden, n.l. van biz. 239 — 300.

Op biz. 261 wordt voor het eerst — op biz.

275 voor het laatst naar ,,Zendingslicht op
den Islam” verwezen. Dat is dus over

14 van de 60 biz. Zelfs al hadden we dus
deze 14 bladz. enkel ,,naar Lindenborn”
bewerkt dan nog zou wat Dr. Esser be-

weert onwaar zijn.

Maar zoo staat de zaak niet.

In het geheel wordt naar ,,Zendingslicht

op den Islam” 5 maal verwezen! Daaronder
zijn twee aanhalingen van schrijvers, die

Lindenborn heeft geciteerd. En wel van:

al Prof. Stewart Crawfort van Beiroet

(ons ’ooek pag. 270 — ,,Zendingslicht

pag. 24;)

b! den Moslim Mahmoed Pascha (ons

boek pag. 275 — ,,Zendingslicht pag. 59.)

Voorts een aanhaling uit den Koran
(S. 1 12), die wij volgens Dr. Esser verdraai-

den, doch inderdaad evenals Lindenborn
letterlijk citeerden uit de vertaling van
Dr. Keizer.

Dan heeft Dr. Esser ontdekt, dat we nog
tweemaal uit Lindenborn aanhaalden, zon-

der naar de bron te verwijzen.

Wanneer we nu Dr. Esser de voile maat
geven, dan hebben we, welgeteld, de
meening van Lindenborn 4 x , zegge vier

maal! weergegeven.

Voorts verwezen we naar de ondervol-

gende schrijvers:

Dr. B. O. J. Schrieke — eenmaal;



Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje —
zevenmaal;

Prof. Mr. Dr. Th. W. Juynboll —
drie maal;

Prof. Dr. Isr. van Dijk — een maal;

Prof. C. Spat — een maal;

Mej. J. Rutgers (Mevr. Van Andel-
Rutgers) — twee maal;

Prof. Mr. L. W. C. Van den Berg —
e^n maal;

Nwe Rotterd. Courant — ^en maal;

Dr. Dozy — e6n maal;

G. Simon — 6€n maal;

R. A. Nicholson — twee maal;

Het Gedenkboek van Ned. Indie 1923— e^n maal.

Naast de vier (4) keeren, dat we dus
Lindenborn’s meening weergaven, hebben
we ons op twaalf (12) andere bronnen (00k

,,troebele”, Dr Esser?) in totaal twee-en-

twintig (22) maal beroepen.

Aan wie is het nu ,,om te huilen”?

Ja, toch aan Dr. Esser, maar dcin om de
schandelijke wijze, waarop hij meent het

werk van anderen te moeten ,,afmaken”.

Het zou ons te ver voeren, op dezelfde

wijze als voor hoofdst. IV geschiedde, alle

opmerkingen van Dr. E. onder de loupe

te nemen.
Het hoofdstuk over natuurgodsdienst

mag in de oogen des heeren Essers iets

meer genade vinden dan die over het

Hindoeisme en den Islam.

Het is dan 00k wel merkwaardig, dat

hier de critiek in hoofdzaak bestaat uit een
aantal beweringen en hatelijkheden, die

vaak in grofheden ontaarden, die eigenlijk

alleen maar den criticus op 't schild moeten
heffen en een indruk moeten geven van
’s mans groote bekwaamheid en geschikt-

heid ons een beter en overzichtelijker

hoofdstuk over deze materie te geven. We
zullen over dit hoofdstuk dan 00k weinig

zeggen en alleen wat we boven beweerden
even aantoonen.

Dat we de theorien ook van oudere
ethnologen weergeven (Esser, p. 193, ko-

lom II) is toch in een historisch overzicht

niet misplaatst?

Dr. E. wil den schijn wekken dat we van

Dr. Preusz geen later geschrift kennen dan
uit 1889. Hier is onze geleerde criticus

het slachtoffer geworden van een apos-

trophe die bij ongeluk is blijven staan. We
schreven (p. 129) ,,Der Ursprung der

Religion und Kunst” in jaargang ’89. Dat
wekt zeer zeker den verkeerden indruk

van te bedoelen 1889, terwiji gemeend is:

Band 8g uit 1903. Maar een z66 conscien-

tieus criticus en kenner der litteratuur als

Dr. E. had toch, alvorens te schrijven:

,,terwiji van Preusz geen latere studien

Worden aangehaald dan ,,,,Der Ursprung
der Rehgion und Kunst”” uit 1889”,

zich van de juistheid zijner bewering op de
hoogte moeten stellen.

Overigens krioelt ook de critiek op dit

hoofdstuk — de aanwijzing van verschei-

dene in het oog springende fouten erkennen
wij ten voile — weder van futiliteiten en
schoolmeesterachtige opmerkingen. Men
vergelijke b.v. eens de misleidende op-

merking van E. op pag. 194 kolom I, r.

2 v.o. tot 195, reg. 3 V. boven met wat we
op pag. 170 van ons boek schreven, en men
zal opnieuw verwonderd staan over de
buitengewoon eerlijke wijze van citeeren!!

Op pag. 196 begint een gevoel van bil-

lijkheid zich van den criticus meester te

maken, en op neerbuigenden toon ver-

klaart hij ,,dat bepaalde gedeelten, met
name die over de materieele cultuur, een
,,ietwat beteren indruk” (voorzichtig ge-

zegd!!) maken dan de rest, maar, natuur-

lijk, ,,ze zijn toch volgens dezelfde methode
in elkaar gezet en lijden dan ook in wezen
aan dezelfde gebreken”.

Men moet n.l. weten dat de criticus ook
onze methode ontdekt heeft: ,,het uit de
kast nemen van eenige boeken en het daar-

uit overschrijven (was het maar altijd over-

schrijven!) van hun geschikt voorkomende
passages, die dan aan elkaar worden gere-

gen met behulp van eenige meer of min-
der gelukkig gekozen zinnetjes” (Esser, p.

193, le kol.).

Mogen we hem verzoeken, deze beschul-

diging door bewijzen te staven? Het trucje
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,,Wij hadden reeds meermalen gelegenheid

het te constateeren” zegt bij dezen criticus

niets. Misschien publiceert hij dan ook
tegelijk wel de nu nog in portefeuille ge-

houden rest der looo uitroepteekens!! naar

het gehalte daarvan zijn we uiterst be-

nieuwd.

Van methode gesproken, ook wij hebben
iets van de methode van Dr. E. ontdekt,

n.l. dat hij af en toe van achteren naar

voren leest! Immers (zie E. p. 196, ze ko-

lom) hij komt van een mededeeling op
pag- 474 van ons boek, waarvan hij erg

geschrokken is, eerst weer op zijn verhaal

door iets wat op pag. 459 staat! Ook zonder

dezen kreeftengang had hij weer tot zich-

zelven kunnen komen als hij Dr. J. El-

bert’s ,,Sunda-Expedition” Band II ge-

kend had. en daarvan de afb. op pag. 188

even geraadpleegd had.

E. vraagt zich af (het geldt weer een van
de tallooze futiliteiten, maar de perfide

tactiek van dezen criticus blijkt er weer
zoo zonneklaar uit) op pag. 197, le kol. hoe
een laatste bemoeienis der Ind. Reg.

sedert herhaaldelijk gewijzigd kan zijn.

Op pag. 108 van ons boek staat: ,,De

laatste bemoeienis der Ind. Reg. met de
desa-instellingen is geweest de afkondiging

der Ini. Gemeente-ordonnantie voor Java

en Madoera van 3 Febr. 1906 (Ind. Stbl.

no. 83) (sedert herhaaldelijk gewijzigd)”

enz.

Wij laten het oordeel aan den lezer,

en zullen over deze en tallooze gelijk-

waardige schoolmeesterijen geen woord
vuil maken.

Bij de bespreking van Atjeh zouden nog
,,de oude sedert in alle opzichten door het

Gouvernement gewijzigde toestanden”

door ons zijn weergegeven, ,,en dat kan
E. ,,niet meer verbazen” (p. 196, ze kol.).

Maar ieder ,,eerlijk” mensch moet zich

verbazen over den durf van een criticus,

die ,,vergeet” er bij te vermelden, dat op
pag. 91 van ons boek die nieuwe Gouver-
nementsregelingen uitvoerig vermeld zijn!

,,Fij, Esser”.

Dit wat betreft de critiek op den inhoud
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van ons boek. Maar ook ,,spelling (??)*),

,,taal en stijl van het boek zijn abominabel

(E. p. 197, ze kol.). ,,Zelfs Nederlandsch
kunnen de auteurs niet spellen (!!)’*),

getuige schrijfwijzen als ,,,,zoo evenge-

noemd””, ,,gevernisd”, enz. Gevoelt E.

niet, hoe hopeloos belachelijk hij zich met
zulke nonsens maakt? Twee ongecorri-

geerde drukfouten voor: ,,zooeven ge-

noemd” en ,,gevernist” noemt hij ,,schrijf-

wijzen”!! Hij kent dus niet eens de betee-

kenis der Nederlandsche woorden; ook
blijkt dat hij den zin van het Hollandsche
woord ,, stijl” niet kent, uit hetgeen hij

onder den naam ,,fraaiste stijlbloempjes”

opdischt b.v.: ,,De aard^) dezer gemeen-
schap kan van genealogischen aard^) zijn”.

Heeft zulk een verschrijving iets met stijl

te maken? Of de ongecorrigeerde drukfout:

schedel voor scheede, waaraan E. zelfs weer
een ,,mop” wijdt? Of: ,,om 't zeerst”

voor : ten zeerste? Enz. enz.

Wil men nog een voorbeeld, dat Esser

,,maar wat zegt”? Men zie dan p. 198, ze

kol. ,,De uitdrukkingen ,,,,’t spreekt van-

zelf”” en derg., en ,,,,In 't bijzonder””,

,,,,speciaal””, ,,,,vooral”” worden buitenge-

woon dikwijls ®) gebruikt”.

Nu lazen we er hoofdstuk V eens op na,

en vonden in dat hoofdstuk van ruim 60

bladzijden de uitdrukking ,,Nu spreekt het

wel van zelve” eenmaal, ,,in het bijzonder”

tweemaal, ,,vooral” (als we goed geteld

hebben) 5 maal, ,,speciaal” niet eenmaal.

Dat ,,buitengewoon dikwijls” is dus lichte-

lijk overdreven (Pour le besoin de la cause).

Maar nu wat de criticus verder bazelt:

,,Zij (d.w.z. die uitdrukkingen) behooren
tot de boven reeds gesignaleerde bindmid-
delen waarmee de auteurs hun bouwstof-
fen aan elkaar lijmen” (!!!)

Wat bedoelt de man er in ’s Hemels-
naam mee ? Men oordeele: (p. Z98 van ons
boek) ,,Ook in den Archipel heeft het na-

tionale streven zich van de modernistische

herleving meester gemaakt. Vooral op Su-

1) Vraagteekens van ons.

2) Uitroepteekens van ons.

3) Wij cursiveeren.



matra’s Westkust, enz. Dus dat ,,vooral”

is volgens Esser een bindmiddel, dat

,,bouwstoffen” aan elkaar lijmt ? Begrijpe

wie bet kan! Of, pag. 299: ,,Op bet gebied

van bet godsdienstonderwijs is bet vooral

dat Moebammaddyjab van zicb doet spre-

ken”. Weer een ,,bindmiddel”? Maar boe
zou Dr. E. bet dan zeggen?

In de ruim 16 bladzijden van boofdstuk

VII telden we niet minder dan 2 maal

,,vooral” en eenmaal ,,in bet bijzonder”.

En weder gebeel als ,,bindmiddel voor

bouwstoffen”! Men oordeele: p. 336;

,,Evenals bij andere primitieve volken over

de gebeele wereld zijn bet ook in den O. I.

Arcb. vooral de Pleiaden, die als regelaars

voor bet begin van bet landbouwjaar die-

nen”. Of
, p. 342: ,,Wat de Bataks, in het

bijzonder de Toba-Bataks, betreft”.

Hadden wij ongelijk, met van Dr. Esser’s

,,gebazel” te spreken? Maar geloof vrij,

lezer: ,,there is method in this madness”.

Wie zal het in zijn hoofd halen, te gaan

onderzoeken, of wij werkelijk die geincri-

mineerde woorden zoo ,,buitengewoon dik-

wijls” gebruiken? En of ze dienst doen als

,,bindmiddelen” enz. Immers, geen ster-

veling! Precies wat Dr. Esser wenscht!

Op pag. 192, le kol. insinueert E. dat

wij er ons ,,vroolijk over maken” dat de
,,inspiratie” van de openbaringsboeken naar

moslimsche opvatting, ,,zuiver mechanisch
in haar werk is gegaan”. Die ,,vroolijk-

heid” zou dan moeten blijken uit i uitroep-

teeken achter het woord ,,letterlijk”. Maar
zijn er godgeleerden onder de Christenen

die een mechanische inspiratie leeren? Laat

Dr. E. ze noemen!

En dan spreekt E. nog, in zijn taal vol

distinctie van een ,,ongure aap, die uit de

mouw komt gluren”!

Op pag. 197., 2de kol. geeft E. een lijstje

van ruim 20 fouten, die bij meent ontdekt

te hebben. Daarvan zijn er 8 woorden*), die

E. blijkbaar niet als Nederlandsch kent

l) N. I. de woorden: levcnsvoorraden, eerstens, zelfbe-

staan, vermooiing, kinderbed, ingeborenen, ingedragen,
opgekluwd.

(is van Dale op Solo niet te raadplegen?),

3 zijn Germanismen, en voorts zijn het

zulke ten hemel schreiende fouten of

vergissingen als; het jongste der Ind.

technieken, ,,Islam-Indonesiers”, afscheid-

selen zijn draagster van magische kracht,

aaneensluiting in pi. v. aansluiting, nooit

i.p.v. niet, doodencultuur als verschrijving

voor doodencultus.

Maar hoe leidt nu deze incompetente
rechter zijn lijstje van ,,fouten”, waarvan
er acht (1/3) alleen het bewijs van zijn

eigen onkunde leveren in? (Esser. p. 197,

2e kol.).

,,Ongebreideld tiert het taalbederf^) in

dit fraai gebonden boek”. Is het niet

treurig ? En als klap op de vuurpijl wordt
de vermeende gelijkstelling van transmi-

gratieleer met sympathetische denkwijze bij

,,taalbederf” ingelijfd!!

En unverfroren durft deze criticus dan
nog schrijven:

,,In bet bovenstaande hebben wij nog

geheel gezwegen van de tallooze druk- en

schrijffouten of wat met eenigen goeden

wil als zoodanig kan worden opgevat.”

,,Eenige goede wil” bij dezen criticus ten

aanzien van dit boek? De gebeele recensie

druipt van kwaadwilligheid, en de zucht

om te kwetsen.

Van lyriek moet Dr. E. niets hebben,

blijkens p. 199, le kol. Enfin, de smaken
verschillen: de een houdt niet van lyriek,

een ander niet van oneerlijke critiek. En dat

deze critiek door en door tendentieus is, de
— zeer zeker te talrijke — fouten breed

uitmeet, over het goede volkomen zwijgt,

hebben wij aangetoond. Wij durven ze ook

oneerlijk noemen; wie zal dit niet met ons

eens zijn, die nog eens naleest wat we bier

signaleerden b.v. omtrent: de regels voor

de uitspraak van het Javaansch, de grenslijn

van Brandes, de Lara-Djonggrang-groep,

het excerpt van Vollenhoven, e. t. q.

Door niets gestaafde beweringen worden
kwistig door E. rondgestrooid. Bijvoor-

beeld: E. p. 196, le kol. ,,Over ’t algemeen

2) Wij cursiveeren.
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hebben de auteurs een zeer groote voor-

liefde voor Soendaneesche uitdrukkingen,

zoodat ze die zelfs aan Chineezen in den

mond leggen (163)!”

Dat E. niet weet, dat er 00k Chineezen

zijn, die Soendaneesch kennen, laten we
maar rusten. Maar hoe komt de man aan

die ,,zeer groote voorliefde” voor Soenda-

neesche uitdrukkingen? Bij zorgvuldig zoe-

ken vonden we in ons heele boek (van 582
bladz.) slechts vier Soendaneesche uitdruk-

kingen (niet: woorden of benamingen maar
er komen 00k tal van Jav. en Mai. woor-

den, en woorden uit andere Indon. talen

in voor) en wel p. 159, 161, 163 en 292.

Kent hij dan zoo weinig de beteekenis van

de Hollandsche woorden, of zegt hij

maar weer ivat?

Intusschen — dit willen wij niet ontken-

nen — wij hebben in elk geval grooter

voorliefde voor Soendaneesche uitdruk-

kingen, dan voor opzettelijk onware uit-

drukkingen!

Tenslotte nog iets over den opzet van

ons boek.

Wanneer men een boek wil schrijven

over ,,Volkenkunde van Nederlandsch-

Indie” is het natuurlijk zeer moeilijk bij

den overweldigenden omvang der stof den
opzet van het boek te bepalen. Wat dient

te worden behandeld en wat moet worden
weggelaten? Wat dient, indien de keuze

der stof is bepaald, daarbij min of meer op
den voorgrond, wat in de achterhoede

geplaatst te worden? Moeten onderwerpen
die alleen zijdelings met het behandelde in

betrekking staan geheel worden wegge-
laten?

Even moeilijk als het is om den opzet van

het boek te bepalen is het 00k om alien te

voldoen. Vooral wanneer in langen tijd

over het betrekkelijke onderwerp geen boek

verschenen is.

En dus is het niet te verwonderen, dat

de een dit onderwerp uitvoeriger zou wil-

len behandeld zien, de ander dat; dat an-

deren weder sommige onderwerpen geheel

zouden hebben weggelaten, andere onder-

werpen wel zouden hebben behandeld, enz.

Zoo zouden wij 00k, bij een eventueelen

herdruk van ons werk, zeer groot profijt

kunnen trekken uit de gegronde opmer-
kingen van een aantal ivelwillende en eer-

lijke recensenten, wie het er om te doen is,

met de schrijvers mede te werken om het

boek zoo goed mogelijk aan zijn doel te

laten beantwoorden.

Van deze welwillende critiek ten dienste

der wetenschap mochten wij geen spoor

bekennen in de recensie van Dr. Esser,

wien het er klaarblijkelijk uitsluitend om te

doen is geweest, het boek af te maken, en

die tot dat doel 00k niet geschroomd heeft,

tot personaliteiten en beleedigingen zijn

toevlucht te nemen.

En daarbij komt nog dat deze criticaster

uit het oog verliest voor wie geschreven

werd. Hij leest de voorrede nauwelijks of

in het geheel niet. Een zin als ,,in de eerste

plaats voor studenten, leeraren en onder-

wijzers, maar voorts 00k ten dienste van

alien die op niet al te oppervlakkige wijze

willen ingelicht worden over de volken van
Indonesie”

,

leest hij niet. Hij bedenkt 00k
niet dat dit in de eerste plaats bepaalt de

verdeeling der stof, maar 00k den omvang
van de afzonderlijke deelen. Wie bijv. alleen

zou schrijven voor studenten zou niet den
geheelen Islam behandelen. Maar wie ook

schrijft voor menschen, die allicht niet in

de gelegenheid zijn over dat onderwerp
meerdere studie te maken moet meer geven

dan alleen ,,de beteekenis van den Islam

voor Ned. Indie”.

Die geeft meer dan strikt noodig is over

nijverheid; ook al omdat bedoelde categoric

van lezers meer belangstelling heeft voor

dit onderwerp dan voor een uitvoerige

behandeling van bijv. adatrecht.

Van het oordeel van een criticus, die

— niemand, die de voorbeelden, door ons

aangehaald, leest, zal het kunnen ontken-

nen — op zoo ,,gespannen voet” met de
waarheid staat, behoefden we ons eigenlijk

niets aan te trekken, ware het niet, dat zijn

geheele critiek door het overal plaatsen
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van opgave der aangehaalde bladzijden.den

indruk wekt, buitengewoon goed gedocumen-

teerd te zijn. Maar, toegegeven dat hij heel

wat rare vergissingen, drukfouten, ook
werkelijke fouten heeft aangewezen, de
rijke documentatie is slechts schijn, zooals

aan ieder, die de door ons gegeven voor-

beelden nagaat zal kunnen blijken; de cri-

ticus, we herhalen het nog eens, heeft er

in veel gevallen op gerekend, dat niemand
al die pagina’s zou gaan opzoeken. Daarom

inoge hij bedenken, dat strikte eerlijkheid

voor den criticus onaiwijsbare eisch is;

dat onjuiste of halve citaten een gruwel zijn

en dat een critiek als de zijne, niet slechts

om den arroganten toon maar ook doo,

haar inhoud, een ,,smaad” is, niet vooronsr

noch voor de wetenschap (die heeft met
zulk geschrijf niets te maken), maar voor

den criticus zelven.

B. Alkema.

T. J. Bezemer.

N ASCHRI FT.

In stede van zich het boetekleed om de
schouders te leggen (wat hun de sympathie

van ieder die zich van eigen feilbaarheid

bewust is zou hebben verworven of terug-

gewonnen) hebben de heeren mij beschul-

digd van kwade trouw. Hun boek is goed,

maar de criticus is o, zoo slecht. Het was
hem er blijkbaar om te doea om hun den
nek om te draaien, en daarom ,,zegt hij

maar wat”.

Afgezien van alle andere overwegingen

is dit reeds voldoende om mij van verdere

discussie te doen afzien. De Heeren hebben
blijkbaar sinds 1927 niets geleerd. Ook dit

stuk vloeit weer over van schrijf-, tik- en

spelfouten (geen drukfouten ditmaal!). En
wanneer de lezer er mijn critiek eens naast

legt, zal hij, behalve vele andere verras-

singen, ook dit ontdekken dat de Schrijvers,

die mij van slecht citeeren durven te be-

schuldigen, bijna geen enkel aan mij ont-

leend citaat intact hebben gelaten. Een
voorbeeld slechts: mij wordt toegedicht,

dat ik zou hebben geschreven; ,,De Koran
debiteert dwaasheden”, aan welk ,,onvolle-

dig citaat” dan allerlei verstrekkende lief-

lijkheden worden vastgeknoopt. Maar wat
ik geschreven heb is: de Koran ,,debiteert

dwaasheden”, daarmee dus de aandacht

vestigende op een uitdrukking, die m.i. in

dit verband ongepast moet worden geacht.

Ik neem graag aan, dat de Heeren dat

aanhalingsteekentje onopzettelijk hebben

ledere better heeft zijn letter.

verplaatst, maar het feit op zich zelf karak-

teriseert weer zoo geheel hun wijze van

werken.

Eaten wij hopen dat, wanneer de Heeren

zich nog eens den tijd geven om hun boek,

mijn stuk en hun eigen bronnen goed te

lezen, daarbij de citaten niet uit hun ver-

band te rukken, dus niet bv. opmerkingen

die over den Archipel loopen te bestrijden

met aanhalingen uit boeken over Voor-

Indie, en zich niet te beroepen op woorden-

boeken die zelf slechte taal opnemen, zij tot

de uitkomst zullen geraken, dat ik van mijn

critiek niets essentieels behoef terug te

nemen, al wil ik met alle genoegen toegeven,

dat ik in een paar gevallen, om alle mis-

verstand uit te sluiten, beter had gedaan

mij wat duidelijker uit te drukken, bv. ten

opzichte van het z.g.n. ,,citaat” (in werke-

lijkheid lang geen letterlijke aanhaling) uit

Vein Vollenhoven’s ,,Adatrecht”, al was uit

het verband toch wel op te maken, dat het

hier niet over het geheele hoofdstuk ging,

maar alleen over het theoretisch-ethnolo-

gisch gedeelte of wat daarvoor moet door-

gaan. Maar zelfs al waren de Heeren er

in geslaagd mij op een fout of vergissing

van eenig aanbelang te betrappen, dan zou

daarmee alleen maar geillustreerd zijn dat

ook mijn werk niet volmaakt is — iets wat

geen betoog behoeft en de auteurs ook
geen stap verder brengt: het boek blijft er

en om den opzet en om de uitvoering even

183



onbruikbaar om. Zij verwijten mij dat ik

niet, door bet geven van een lijstje van ver-

beteringen, er toe heb meegewerkt om bet

zoo goed mogelijk aan zijn doel te doen
beantwoorden. Laat ik van deze gelegen-

beid gebruik mogen maken om te zeggen

dat dat oorspronkelijk in mijn bedoeling

beeft gelegen, maar dat ik al spoedig inzag

dat bet ondoenlijk was. Ook wanneer alle

feitelijke onjuistbeden, drukfouten, enz. er

uit werden gebaald zou bet boek tocb nog
niet bruikbaar zijn omdat de scbrijvers een
stof bebben bebandeld die zij in bet gebeel

niet bebeerscben.

De bescbuldiging dat ik tot persoonlijke

beleedigingen mijn toevlucbt zou bebben
genomen moet ik afwijzen. Het eenige wat
als zoodanig zou bebben kunnen worden
opgevat (al was bet niet zoo bedoeld) heb
ik op verzoek van de Redactie onmiddellijk

geschrapt. Dat de .Jeugdige criticus” bier

en daar wat scherp is geweest wil hij toe-

geven, maar tot grofheden als in de anti-

critiek voorkomen beeft hij zicb tocb niet

laten verleiden. Slechts in twee opzichten

kan ik gebeel met de Heeren meegaan:

met bun aanmerking op mijn al te willig

pot load, want ik twijfel niet of ieder ander

potlood zou pertinent geweigerd bebben
om zicb te laten misbruiken voor het door-

worstelen van een dergelijk boek, en met
bun opmerking over mijn lichtzinnigheid

om bun opgave ,,jaargang ’89” (van „Glo-

bus”) ongecontroleerd over te nemen. Een
dergelijke lichtgeloovigheid ten opzichte

van de gegevens van auteurs van wier

zorgvuldigheid ik reeds zooveel ervaringen

had opgedaan vergeef ik mijzelf niet gauw,

en ik gun den Heeren van harte het genoe-

gen den vogel te zien spartelen in den strik

dien zij hem (zij het onopzettelijk) gespan-

nen hadden.

S, J. Esser.

Padalarang, West-Java, Oct. 1930.

BLADVULLING.

Togog en Semar als eerste aardbewoners.

In een Soendaasch handschrift (Cod.

Bat, Gen. No. 105) komt ’t volgende zin-

rijke verhaaltje voor, dat waard is bekend
te worden. ’t Geeft een illustratie van de

beteekenis die het ,,teeken” voor ’t Indone-

sisch rechtsbegrip beeft. Tanda en tjiri

worden als gelijkwaardige begrippen ge-

bruikt.

De eerste die op aarde kwam, was Togog.

’t Had den Heer van hemel en aarde

behaagd hem om dat feit bezitter van de

aarde te maken van oost tot west en van

zuid tot noord.

Daarna kwam Semar op de aarde. Hij

kon geen bezitter van de aarde worden
omdat Togog dat reeds was. Maar hij be-

gon ’t water over ’t land te laten vloeien en

’t daarna te beplanten totdat de aarde vol

was. Togog klaagde hem deswege aan bij

den Heer van hemel en aarde. Deze sprak

tot Togog: ,,Waar is ’t teeken (tanda) dat

gij bezitter van de aarde zijt?” Togog
antwoordde; ,,Aanplantingen heb ik niet,

maar ik ben mij bewust de eerste te zijn

geweest”. — ,,En welk teeken (tjiri) hebt

gij dat kennelijk maakt dat gij ’t eerst naar

de aarde zijt gekomen?” vroeg de Heer aan

Semar. — ,,Van noord naar zuid en van
oost naar west is de aarde vol met mijn

aanplantingen”, zei Semar.— De Heer gaf

nu zijn beslissing: ,,Wie een teeken (tanda)

beeft, is bezitter der aarde en daarom zijt

gij, Togog, de ondergeschikte van Semar;

gij bezat geen teeken (tjiri), Semar beeft

als zichtbaar teeken (boekti) zijn aanplan-

tingen.”

En dat is de reden dat tot den huidigen

dag, als iemand een stuk grond beeft en hij

beeft daar geen merk (tjiri) aan aangebracht,

hij dat niet ’t zijne kan noemen.

R. A. K.
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BOEKBESPREKING.

AANVULLINGEN OP BABAD PASOENDAN
DJEUNG RINGKESAN BABAD HINDIA, samengesteld
door A. C. Deenik, bij J. B. Wolters, 1929, / 2.50.

A1 valt er op de uitvoering van dit boekje wel
wat af te dingen, de bedoeling die bij het schrijven

heeft voorgezeten is zeer prijzenswaardig, en met
het bereikte resultaat kunnen we tevreden zijn —
zij het dan al niet geheel voldaan.

De schrijver gaf ons eenige jaren geleden een
Babad Pasoendan djeung Ringkesan Babad Hindia,

waarvan al weer een tweede verbeterde druk ver-

scheen. De hier te bespreken ,,Aanvullingen” op
dit schoolboekje zijn bestemd voor den lesgever,

en leveren in beknopt bestek een schat van wetens-
waardigheden, voortdurend vergezeld van een
ampcle opgave van bronnen. Gemakshalve volgen
de Aanvullingen het leerboekje op den voet, zoo-
als reeds dadelijk uit de inhoudsopgave blijkt;

het in den tekst behandelde wordt daarin nader
toegelicht. Het is den docenten zoo we! een-

voudig gemaakt zich te orienteeren.

Moge bovengenoemde volgorde van behandelmg
voor den docent aantrekkelijk zijn, en het gemak
nu eenmaal den mensch dienen — voor het boekje

op zichzelf heeft het groote bezwaren. Een zekere

rommeligheid valt er niet aan te ontzeggen, een
verwardheid soms die verkeerde voorstellingen

moet wekken, en die bovendien onnoodig was.

Zoo vindt men in Hoofdstuk I, Oudste Bewoners,
gesproken over geschiedbronnen van ni den
komst der Hindoe’s, van Mahabharata en Rama-
yana alsof dit autochthone geschriften dier Oudste
Bewoners waren, terwijl in Hoofdstuk II, Komst
der Hindoe’s, over Vooroudervereering en Oudste
Cultuur gehandeld wordt. In Hoofdstuk III, Islam,

komen Hindoegebruiken en Badoej’s ter sprake,

in Hoofdstuk V vinden we als ,,Nederlanders in

Indie” slechts Van Neck en Cornelis de Houtman,
Baron Sakendher en zijn jongeren broeder Baron
Soekmoel, bien etonnes de se trouver ensemble.
Schrijver heeft deze vreemdelingen genaturali-

seerd, de Javanen hebben ze tot ,,baron” verheven
— het staat toch nog niet zoo slecht met de adels-

gunsten als men ons wel wil doen gelooven.

Aan de drie eerstgenoemde hoofdstukken van de

27 is de helft van het boekje gewijd, welke ruime
plaats voor deze onderwerpen ik in veel opzichten
zeer toejuich. Jammer echter, dat de schrijver noch
uit eigen studie noch uit zijn zegslieden ook maar
een eenigszins bevredigende orthographie voor
vreemde eigennamen heeft kunnen afleiden. Den
meest storenden indruk maken wel ,,Hindhoe”
en ,,Boedhist” voor Hindoe en Boeddhist (temeer
daar de schrijver wel ,, Indus” spelt), spellingen die

hij ook zijn zegslieden wel in de schoenen schuift.

Ook het aantal zakelijke foutjes is te groot, waaron-
der er zijn die elke leerling (gelukkig!) dadelijk zien

moet, b.v. dat Arabic 200 maal zoo groot is als

Ned.-Indie.
Wil ik resumeerende het bosch zien, en niet

alleen de boomen, het hinderlijke struikgewas en
het onkruid, dan hoop en vertrouw ik van ganscher
harte, dat dit boek reeds nu zooals het is veel bij-

dragen kan tot de kennis omtrent de Soendalanden,

en dat de schrijver na alle nu reeds aan dit boekje

bestede moeite niet zal terugdeinzen voor de laatste

loodjes van een verbeterden herdruk tezijnertijd.

Weltevreden, 24 Maart 1930.

Dr. C. Hooykaas.

KITAB RIWAJAT KAPOELAUAN HINDIA-
TIMOER, dikarang oleh L. van Rijckevorsel, Directeur

pada normaalschool di Ambarawa, dimelajoeken oleh J.

Soejana dan S. Sadiran, goeroe-goeroe pada leerschool

di Moentilan, dengan perbantoean K. M. Hoesin, B. Soetan

Radja Emas, A. Soetan Pamoentjak N. S., dan M. Dwi-
djawijata. Pertjetakan J. B. Wolters, Groningen, Den
Haag, Weltevreden, 1929, Gang Scott 5. Kitab oentoek
moerid sekolah-normal dan bagi goeroe Boemipoetera.

In deze Geschiedenis van Indonesie voor leer-

lingen van normaalscholen en Inlandsche onder-

wijzers zijn 24 van de 191 bladzijden, 1/8 dus, in-

geruimd aan den Hindoe-tijd, die gerekend wordt
tot 1500. De periode van 1500—1800, waarin valt

de komst van Moslims en Europeanen en de ge-

schiedenis der V. O. C., vereischt 65 bladzijden,

terwijl aan den nieuwen tijd evenveel ruimte is

besteed. Een aanhangsel van 22 bladzijden geeft in

vogelvlucht de geschiedenis van Holland, enschetst

in nog geen twee bladzijden den wereldoorlog.

Schrijver’s Javaansche Geschiedenis, waarvan in



luttele jaren reeds een 3de druk verscheen, be-

stemd voor dezelfde gebruikcrs en goeddeels han-

delende over dezelfde materie, werd besproken

door Dr. Pigeaud op de laatste bladzijden van
Djawa V 1925. Helaas moet geconstateerd worden,

dat dit nieuwe werk niet is ontkomen aan de reeds

daar geconstateerde fouten, deze zelfs in sterker

mate schijnt te vertoonen.

Beginnen we bij het begin, den Hindoetijd, dan
hebben we te maken met het zwakste deel van dit

boek, zoowel van opzet als uitvoering. Toegegeven
dat het resumeeren in klein bestek van een lange

periode vol lacunes en dubieuze plekken in de
gegevens groote moeilijkheden geeft, 00k een be-

knopte uiteenzetting kon beter zijn dan het onover-

zichtelijk relaas dat we hier vinden. Teveel vast-

staande feiten mis.sen we, terwijl wel plaats is in-

geruimd aan zaken van quartair belang, als bv.

Marco Polo’s vermelding van den naam van een

plaats— die we niet weten te liggen (pag.18)! Heeft

de schrijver plaats (pag.15) om te spreken over

Bharata-yoedha en de dichters Empoe Sedah en
Panoeloeh, best, maar dan moet hij den man ook
Panoeloeh en niet Panoeloek noemen. Dan mag
hij de Bh.-Y. niet aan Empoe Sedah alleen toe-

schrijven, of beweren dat de Bh.-Y. is opgesteld

in ,,bahasa Djawa”, wanneer hij op pag. izzelf

van ,,Djawa koena” spreekt. Wil de auteur drie

namen geven aan den wereldleeraar van 500 v.C.,

goed, maar dan niet zoo: Sjakja Moeni, Gauth
(sic)ama atau Boeddha, zonder eenige verdere

\'erklaring, maar bv. als volgt; Gautama, uit het

geslacht der adellijke Sjakja’s, toen hij bedelmonnik
(moeni) werd ook Sjakja-moeni geheeten, en later

aangeduid met Boeddha, d.i. Hij die het Hoogste
Inzicht is deelachtig geworden. Opsomming van
de drie namen achter elkaar zonder meer zondigt

tegen den boeddhistischen geest, en zou gequalifi-

ceerd worden als namarupa, (vrij vertaald:) ijdele

klank en uitwendig vertoon. Dit atau van zoojuist

heeft den schrijver ook elders (pag. 14) parten ge-

speeld; twee Javaansche dichters die in hun naam
het bestanddeel -goena gemeen hebben, zooals

een koningsgeslacht -warman, noemt hij Trigoena
atau Manoegoena. Met den laatste wordt bedoeld
Monagoena; dergelijke foutjes komen vaker voor.

Zoo is de schrijver zich niet bewust geweest, dat

de spellingssystemen der boeken waaruit hij zijn

werk samenstelde, verschillend waren; zonder
onderscheidingsvermogen neemt hij nu over, zoo-

dat de leerling niet weet hoe hij uitspreken moet.
Cola had hij moeten spellen Tsjola of Tjola,

Grivijaya als Sriwidjaja, enz. Bepaald vermakelijk

wordt deze verwarring, wanneer de auteur op de
eerste bladzijde geen onderscheid kent tusschen
Pandya’s en Pandawa’s. De arme A^oka — wiens
assche zou blozen als hij wist welke landhonger de
auteur hem toeschrijft — wordt daar bestookt door
,,de zoogenaamde Pandawa’s, welbekend uit het

Mahabharata”. Dit is zoo ongeveer van de kracht

van: In Egypte werd de wereldveroveraar Napoleon

bestookt door de Mamelukken uit de Sinai onder

aanvoering xan Mozes, welbekend uit het Oude
Testament.

Op pag. 19 vermeldt de auteur de Pararaton,

het Javaansche Boek der Koningen, zelfs het tijd-

stip waarop eerste en tweede druk verschenen.

In dit voor onderwijzers bedoelde boek had ter

bevordering van de zelfstudie gevoegelijk ook ge-

noemd kunnen worden de Nieuwjav. uitgave, de

Holl. uitgave van de Nagarakertagama, en de Holl.,

Jav. en Mai. uitgaven van de geschicdenisboeken

van Mevr. Fruin-Mees, alle bezorgd door Volks-

lectuur, dus overal voor een luttel bedrag te krijg.

Die vermelding van de Pararaton was evenwel geen

aanloopje hiertoe, maar een historisch credo:

schrijver’s bron. Vandaar een voorstelling omtrent

de opvolgingsgeschiedenis van Wikramawarddha-
na als op pag. 25. Had hij Krom’s standaardwerk,

de Hindoe-Javaansche Geschiedenis (pag. 424—6,

te lang voor weergave hier) meer of uitsluitend

geraadpleegd, dan waren ook de volgende onjuist-

heden vermeden.
De oude Hindoe-Javanen hadden het blauwver-

ven niet behoeven te leeren van de Hindoe’s, en

geen kou behoeven te lijden door te wonen op de

Dieng, een oord waar slechts de goden het uit-

houden kunnen. Wanneer de schrijver melding

maakt van Djajabaja (lees Djajabhaja) uit de I2de

eeuw, en dit onmiddellijk doet volgen door

de opmerking: ,,tot heden zijn er geen zoo goede

boeken als uit dien tijd”, terwijl we meer dan 2

bladzijden terug moeten zoeken om pas eenige

litteraire werken genoemd te vinden, dan twijfcl

ik niet of elke leerling zal hierinzieneen verheerlij-

king van de bekende voorspellingen van Djaja-

bhaja, terwijl ik even zeker ben dat dit allerminst

schrijver’s bedoeling was. Zoo zijn er meet zaken,

nu eens van min, dan weer van meer gewicht,

die ik liever anders gezien had, maar die niet alle-

maal opgesomd kunnen worden. Het zou te veel

plaats nemen; het heeft al veel plaats genomen,
zoodat ik me bij de verdere bespreking meer tot

eenige opmerkingen zal bepalen.

Het aan China gewijde hoofdstukje geeft blijk

van een frissche gedachte, om dit voor Indonesie

in verleden en heden zoo gewichtige land niet met
stilzwijgen voorbij te gaan.

Nu belanden we bij de Moslimsche rijken en de

ontdekkingstochten, die met uitvoerigheid behan-

deld zijn, evenals de Edele Compagnie. De schrij-

ver heeft een open oog voor de daden der Compag-
nie, verzwijgt ook haar wandaden niet (60, 83, 88),

en vermeldt (60) getrouw, dat niet landbezit maar
handelswinst het doelwit der V. O. C. was. Juist

hierom hadden ons veel bijzonderheden bespaard

kunnen blijven, daar ze voor Hollanders nauwe-
lijks van gewicht zijn, en voor Indonesiers zeker



niet. Dan was plaats gewonnen voor lets meer bij-

zonderheden omtrent de volken van den archipel

zelf, die er nu wel heel mager afkomen. Of voor de

Hindoe’s, die een veel diepgaander invloed gehad

hebben op taal, litteratuur, godsdienst, enz. enz.

dan de Hollanders van 1600 tot 1900, en die in

weinige bladzijden afgehandeld werden.

Dit bekorten speelde den auteur 00k parten bij

de geschiedenis van Nederland, het laatste deel van

dit boek. Het wereldverschijnsel Renaissance, ont-

dekkingstochten en Hervorming wordt op pag.

177 afgedaan met de korte woorden:

,,In de isde en i6de eeuw hebben we in Europa

,,den zgn. Overgangstijd, veroorzaakt door den

,,vooruitgang van de scheepvaartkunde. Inde isde

,,eeuw zeilden de Europeanen de wereld rond, om
,,nog nooit door iemand aanschouwde landen te

,,zien. In de i6de eeuw werd die tijdsverandering

,,veroorzaakt door de opkomst van den Protestant-

,,schen godsdienst.

,,Na den dood van Karel V ”

Wel wat simplistisch; was hier geen plaats om
althans e^nmaal Luther te vermelden, nadat J. P.

Coen dertigmaal ten tooneele is verschenen?

Schoolboeken zullen wel nooit kunnen voldoen

aan academische eischen. Ook zal er altijd verschil

van meening blijven bestaan omtrent de toedracht

of het belang van vele zaken. Voorts brengt inder-

daad het samenstellen van een dergelijk boek groote

moeilijkheden met zich mee, daar heele tijdsge-

wrichten onzeker zijn, en een vaste wijze van behan-

deling nog niet bestaat. Het Javaansche pendant

nu van dit boek schijnt vlot van de hand te gaan,

zoodat ook van dit werk wel binnen niet te langen

tijd een herdruk kan tegemoetgezien worden.

Moge dit een ,,omgewerkte en verbeterde” zijn,

zooals de onderwerpen en de lezers wel ver-

dienen, en van dezen schrijver zeker verwacht kan

worden.
De firma Wolters zal dan zijn oude cliche’s eens

door wat frisschers kunnen vervangen, kaartjes

geven met Maleische bijschriften i.p.v. Holland-

sche, kaartjes, die tenminste de plaatsnamen geven

die in den bijbehoorenden tekst genoemd zijn.

Voor vele andere zaken bestaat meer belangstelling

dan voor Karel den Groote (172—3) of Roemer
Visscher c.s. (180— i),

Weltevreden, 10 Maart 1930.

Dr. C. Hooykaas.

TJANDI BARABOEDOER, naam, vorm en beteekenis,

door Dr. W. F- Stutterheim, uitgave G. Kolff & Co,,

Weltevreden.

In deze belangwekkende verhandeling wordt in

de eerste plaats de naam Barabudur verklaard als:

heuvel-klooster '), heuvel-stichting; terecht wijst

schrijver op de vraag of Poerbatjaraka’s verkiaring

van bara = wihara, uit bihara - byara, wel klank-

wettelijk in orde is; afgezien van het onverklaarbare

wegvallen van de i, is er ook geen aannemelijke

reden, waarom de sanskrt w hier in het Javaansch

b zou moeten worden, tenzij, hetgeen wel mogelijk

is, het Javaansche woord zou teruggaan op een

Prakrt-vorm; vgl. Bihar. De verkiaring van budur
bezit meer waarschijnlijkheid, immers het Nieuw-
Javaansche budur, bidur wijst duidelijk op een

beteekenis van: opzwelling, verheffing, of iets der-

gelijks. Neemt men nu aan bara = wihara en bu-

dur = N. J. budur, dan blijft toch nog het bezwaar,

dat de beteekenis in dit geval zou zijn: opgezwol-

len of heuvelachtige wihara. En zelfs al zouden

we de beteekenis van den naam Barabudur met
absolute zekerheid kunnen vaststellen, dan zouden
we daaraan toch geen steun kunnen ontleenen

bij de verkiaring van het monument, gezien de

i) Dr, Bosch wees my crop, dat wihJra met noodzakelijk

klooster behoeft te beteekenen in den zin, dien wij aan dit

woord toekennen; in Voor- Indie heet een tempel met beelden

in nissen ook wihara; de beelden in hun nissen representeeren

a.h.w. de monniken in hun cellen, en stempelen zoo den tem-

pel tot een ,,wih5ra”.

uiterst geringe kans dat Barabudur de oorspron-

kelijke naam is.

Vervolgens bespreekt schrijver den vorm van

het monument, dien hij ontstaan denkt uit een in

Gandhara geboren combinatie van de Oud-Indi-

sche sttlpa met een oud-aziatische zikkurat en

hellenistische sarcophaagsculptuur; zijn betoog

maakt deze stalling m.i. zeer aannemelijk; terecht

wijst hij op de beteekenis van het Oud-Perzische

wereldrijk als drager der Assyrisch-Babylonische

traditie voor het ontstaan der Gandhara-kunst;

het rijk der Achaemenieden bracht de Grieksche,

Assyrisch-Babylonische, oud-Iraansche en Indi-

sche culturen in blijvend contact.

De verkiaring die in Indeeling gegeven wordt

van den zgn. ,,bedolven voet,” nl. dat deze slechts

zou dienen om de reliefs der Kamadhatu onzicht-

baar te maken, heeft mij evenwel niet geheel kun-

nen overtuigen. Ik vraag mij af, of de beide opvat-

tingen hieromtrent: de oude opvatting als techni-

sche noodmaatregel tegen het zich reeds tijdens den
bouw voordoende verzakken *), en de hier gepro-

pageerde: de bedekking der reliefs om magische

2) Uitvoerig besproken door Van Erp in zijn bijdrage in

Feestbundel I van het Bat. Gen. ,,De Ommanteling van

Barabudur's oorspronkelijken voet”.

Op biz. 1 5 1 vlg. geeft hij een overzicht van de verschillende

opvattingen aangaande de aanleiding tot de ommanteling.
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redenen, niet beiden een deel der waarheid bevat-

ten, en gecombineerd moeten worden. De gang

van zaken kan aldus zijn geweest: de reliefs der

Kamadhatu moesten aan het gezicht onttrokken

worden door de rondom te bouwen cakrawala;

toen men bijna klaar was met de ornamenteering ')

begon de verzakking ^), zoodat men gedwongen

was de ommanteling onmiddellijk aan te brengen

(dit zou ook het onvoltooid blijven der reliefreeks

en het niet weghakken der opschriften kunnen
verklaren)

,
en wel een veel zwaarder ommanteling

dan noodig geweest zou zijn, wanneer zij alleen

om magische redenen was aangebracht ^), boven-

dien met een extra voor-voet voorzien, die m.i.

toch ook slechts uit technische noodzaak te verkla-

ren is. Ook het verminken der reliefs, om den nieu-

wen voet zoo vast mogelijk te doen aansluiten,

wijst op een overhaasten, noodgedwongen bouw
der ommanteling.

Een onoverkomelijk bezwaar tegen de opvatting

dat de voet in zijn tegenwoordigen vorm tot de
oorspronkelijke bouwconceptie behoort, is verder

het terugvinden van zeventien treden der oorspron-

1) Men begon daarmede immers steeds van boven af,

roodat de reliefreeks op den voet wel het laatst zal zijn geen-

tameerd; het monument zelf was toen voltooid, en wellicht

reeds geruimen ujd, zoodat het gevaar van verzakking reeds

kon te constateeren zijn,

2) Men kan immers met groote waarschijnlijkheid onder-

stellen, dat zettingen en verzakkingen reeds kort na of wellicht

nog tijdens den bouw zijn geconstateerd, aangezien de 001-

spronkelijke voet te zwak was om den druk der bovengelegen

gaanderijen te kunnen weerstaan (zie V'an Erp. o.c. biz. 156
vlg.) Zelfs nu. slechts 19 jaren na de restauratie, vertoont de
binnenwand der gaanderijen op verschillende plaat.sen bc-

denkelijke werking in buitenwaartsche richting, door den

zijdelingschen druk erop uitgeoefend; hoeveel heviger moet
de oorspronkelijke zwakke voet, die den druk van het gehcele

gebouw moest uithouden, hieraan hebben geloden.

3) Zie Van Erp o.c. biz. 13 1.

kelijke trap ^); het is toch niet denkbaar, dat men
een trap zou zijn gaan bouwen, die niet tot het oor-

spronkelijke bouwplan behoorde; en ook het on-

voltooid blijven van die trap wijst op een noodmaat-

regel, dien men op staanden voet moest uitvoeren.

Dat de bouwers van den ,,nieuwen voet” niet de

minste consideratie met de reliefs hebben gehad,

en deze zonder schroom schonden, wanneer zij dit

voor een goede aansluiting noodig achtten, is en

blijft ook een onverklaarbaar verschijnsel; hoe

toch behielden de aldus als quantite negligeable

behandelde voorstellingen hun magische kracht?

En hoe durfde men die reliefs moedwillig te schen-

den, wanneer ze een integreerend deel van het

monument vormden?
Tenslotte toetst schrijver het systeem der Dhya-

nibuddha’s en het vraagstuk van den Buddha in

den hoofdstupa aan gegevens uit de Sang Hyang
Kamahayanikan; terecht wijst hij op de belangrijk-

heid van dit geschrift der Wajradhara-secte voor

een mogelijke verklaring van den Wajradhara-tjap-

di Barabudur. Schrijver zet op duidelijke wijze

uiteen, hoe een der in den Sang Hyang Kamahaya-
nikan geschetste systemen, het Wahyakajnana-
systeem, in de verdeeling der Dhyani-buddha’s

over de dhatu’s (arupa-, rtipa- en kamadhatu) van

den stQpa-prasada kan worden teruggevonden, ter-

wijl tevens aan den bekenden ,,onafgewerkten” *)

Buddha, uit den hoofddagob afkomstig en later

op het tempelterrein geplaatst, zijn oorspronkelijke

plaats als de hem toekomende wordt toegekend.

K. C. Crucq.

4) Zie Van Erp o.c. biz. 133.

5) Bij de bespreking van het onvoltooid zijn van het beeld,

noemt schrijver niet de naar ik meen van door hem zelf geop-

perde onderstelling, dat dit „onvoltooid zijn” (met name het

ontbreken van den rechterduim), te wijten zou zijn aanbescha-

diging van het beeld door zijn val in den uitgegraven put.

WELTBILD UND BAUFORM IN SUDOSTASIEN,
von Robert Heine-Geldern. In Wiener Beitrage zur Kunst
und Kultur Asiens. Band IV. 1930. Krystall-Verlag. Wien.

Het gaat met het baanbreken van nieuwe op-

vattingen meestal zeer eigenaardig. Eerst komt
er iemand, die schuchter in een noot van een on-

leesbaar artikel een nieuwe gedachte oppert, welke

door de meeste lezers over het hoofd wordt

gezien. Dan hoort men langen tijd daar niets meer
van, tot opeens, als het ware ondergronds, deze

gedachte schijnt te hebben doorgewerkt en overal

in verschillende vormen opduikt. Zoo ook met de
interpretatie van aziatische bouwvormen.

Langen tijd hebben de geleerden geweten dat

elke tempel, ja, elk bouwwerk in Indie eigenhjk

een hemelberg, een meru voorstellen moest, maar
niemand heeft zich dit gerealiseerd en een ieder

dacht aan een afgezaagde en versleten vergelijking

zonder meer.

Tot Dohring in zijn werken over Siam het bouw-
systeem der Siameezen naging en tot de ontdekking

kwam, dat hier geen sprake kan zijn van een looze

vergelijking, doch dat hier oer-oude magische sys-

temen aan ten grondslag moeten liggen en gelegen

hebben. Dan blijft het een wijle stil en hoort men
slechts het grommen van den twijfel.

Plotseling duiken dan echter overal de studies

op, die met groote zekerheid aantoonen, dat deze

gedachte inderdaad juist was en dat heel de indee-

ling van den mikrokosmos, dat wil dus zeggenvan
elk koninkrijk voor zich zelf, een afspiegeling moest



verbeelden van den makrokosmos, in overeen-

stemming met de oude wetten van hemelbeeld =
wereldbeeld, zooals de Babyloniers die voor het

eerst in een ingewikkeld systeem hebben neer-

gelegd.

Eien dezer studies en wel een meet samenvatten-

de, handelende over geheel Zuid-Oost Azie, is die

van Heine-Geldern en hun, die zich een gids

wenschen bij het verklaren van de bedoeling der

oude Indische bouwwerken, is deze studie hoogst

welkom.
Heine-Geldern deelt haar in enkele hoofdstukken

in; kosmische magie in Siam, Angkor Thom, stad

en paleis in Birma, het bergmotief in de bouwkunst
van Zuid-Oost Azie, wereldberg-symbolen, Bara-

boedoer en Zuid-Oost Aziatische en Babylonische

terrassenbouw. Zijn werk is uitstekend gedocumen-
teerd, zooals wij dat van dezen schrijver gewoon
zijn; een 37-tal afbeeldingen verduidelijken den
tekst. Bezien van het algemecne standpunt, dat deze

wereldberg-gedachte eischt, is het jammer, dat

China niet mede is behandeld. Doch zoo voort-

gaande zouden wij ten slotte komen tot geheel

Azie met het Europa dermiddeleeuwen endat moet
den schrijver een te omvangrijke taak voorgeko-

men zijn.

De zaak, waar het om gaat, is den lezers van

Djawa bekend.

In de doode overblijfselen van oude Aziatische

culturen en in de nog levende restanten daarvan valt

den onderzoeker een vaste traditie op, die somwij-

len tot eentonigheid kan leiden, doch altijd bekoort

door wat wij noemen; stijl. Of men zich op Java

te midden van de tjandis, in Achter-Indie tusschen

de tempels en kloosters of in Voor-Indie tusschen

de paleizen en godshuizen bevindt, overal bespeurt

men een soms flauwe, soms sterke verwantschap,

een eenheid, die de schijnbaar onsamenhangende
deelen verbindt. Men vindt ze in de ranken en spi-

ralen der tempelversieringen, in de rangschikking

der kleuren, in de getallen der onderdeelen, in de
verhoudingen der bouwdeelen, in de rangschikking

der individuen, in de indeeling der plattegronden

vooral, kortom in alles. Reeds zeer lang zocht men
daar iets achter en weigerde men het langer toe

te schrijven aan die ruime mate van fantasie.

waarmede de oosterling bedeeld zoude zijn. Zulk

een ongetemde verbeelding zou tot een chaos,

nimmer tot een systeem hebben kunnen leiden, als

welk men hier voor zich meende te zien.

De studie van het Buddhisme in zijn lateren

vorm heeft er veel toe bijgedragen dit systeem bloot

te leggen, al was men daardoor tevens geneigd

er iets specifiek buddhistisch in te zien en de
andere cultuuruitingen er buiten te laten.

Eerst veel later ontdekte men, dat oer-oude wet-

ten eraan ten grondslag lagen en het is de groote

verdienste van Ddhring geweest dit voor Siam en
dus, naar wij nu weten, voor geheel Zuid-Oost Azie

te hebben duidelijk gemaakt.

Thans zien wij het verbijsterende materiaal,

dat reeds Bastian verzamelde, geordend en in sy-

steem gebracht voor ons, zien wij de banden, die

de culturen van het Oosten verbinden en de ver-

borgen drijfveren, die de gedachten der Aziaten
hebben gericht.

Niettemin, eerst thans vangt het groote werk
aan. Wel zijn de grondslagen aangepeild, doch de

detaileeringen steken nog vol geheimen; wel is de
alleen geldige richtsnoer voor alle bouwen en
scheppen blootgelegd, doch de verschillende we-
gen, die in verschillende landen op verschillende

wijzen, hoewel met behoud van dat richtsnoer,

bewandeld werden, blijven nog te ontdekken.

Daarenboven meen ik, dat men den oorsprong
van dit systeem nog veel dieper na kan gaan, dat

men het hoe en waarom nog klaarder kan uiteen-

zetten en dat men ten slotte zal terechtkomen in de
oudste werken van den menschelijken geest, in de
primitieve wereldbeschouwing. Prae-animisme en
hoogere magie zullen elkaar de hand reiken, pri-

mitief denken en de wereldbeschouwing der Azia-

tische middeleeuwen uit elkaar volgen.

Een belangrijke stap op dezen weg is door Heine-
Geldern gezet door de resultaten der speciale

studies in grooter verband te vereenigen. En daar

nog menige eigen gedachte aan toe te voegen. Zijn

materiaal zou met hetgeen het huidige Java biedt

nog belangrijk aan te vullen en zijn resultaten

daarmede te versterken zijn. Misschien bestaat

daartoe nog eens de gelegenheid; aan de geldig-

heid van zijn conclusies doet dat thans niets af.

Dr. W. F. Stutterheim.

BUDDHISTISCHE SYMBOLIK, von Gustav Men-
sching. Originales Bildmaterial iiber buddhistischc Sym-
bolsprache mit erlauterendem Text der 68 Bildertafeln.

Leopold Klotz Verlag-Gotha. 1929.

De bedoeling van dit boek is, zoo zegt de schrij-

ver in zijn voorwoord, de godsdienstige symboliek

van het Buddhisme aan de hand van platen naar

den huidigen stand van het onderzoek uiteen te

zetten. Daarbij wordt in de eerste plaats de aan-

dacht gewijd aan de uitdrukking van godsdienstige

ideeen in de vormentaal der kunst; kunsthistorisch

is het werk dan ook geenszins, eerder godsdienst-

historisch.

In zes hoofdstukken behandelt de schrijver zijn
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materiaal: inleiding over het Buddhisme en de

symboliek, algemeene symbolen van de leer van

den Buddha, Buddha en zijn gemeente, symboliek

in den cultus, symboliek in den tempelbouw, in de

opzet der tempelcomplexen en ten slotte in de

dieren. Een register van eigennamen, een lijst van

geraadpleegde werken en een beschrijving der

platen besluiten den tekst, die 46 paginas groot is.

Het spreekt welhaast vanzelf, dat in een vijftigtal

paginas en een iets grooter aantal platen geen sy-

stematisch overzicht kan gegeven worden van de

buddhistische symboliek, dat eenigermate volledig

zou kunnen zijn. De rijkdom aan symbolen is in

het Buddhisme zoo overstelpend en de verschillen

in de verschillende landen, waar het Buddhisme

ingang vond, zoo groot, dat slechts een ,,Reallexi-

kon” met duizenden van woorden aan dit doel zou

kunnen beantwoorden. Dat Mensching nietteirm

naar een systematische indeeling streeft geeft aan

het boek iets populairs, dat mogelijkerwijze de

bedoeling kan zijn geweest, doch de bruikbaarheid

van het geheel voor studiedoeleinden zeer beperkt.

Zoo komt het dan ook, dat hetgeen de schrijver

bijvoorbeeld over de symbolen van gebeurtenissen

in het leven van den Buddha beweert, eerder den
indruk maakt van een praatje voor lieden, voor wie

men zijn stof zoo veel mogelijk beperkt, teneinde

den last van het herhaaldelijk uitleggen tc ontgaan,

dan van een overzicht van hetgeen op dit gebied

bekend is. Ik zou dan ook geneigd zijn het boek te

typeeren met een ondertitel ,,bloemlezing uit de
buddhistische symboliek” en daarmede zou aan de
waarde van het boek beter recht zijn gedaan dan
met den allesbelovenden en zeker niet bescheiden

titel, dien het nu draagt.

Hier en daar proeven wij den theoloog; het

Lamaisme als charakteristiek beeld van een ,,ab-

gesunkene Religiositat” is een uitspraak, die even

enorm als onjuist is. De band, die de schrijver

voorts legt tusschen zulk een verschijnsel en het

Katholicisme, laat erger motieven doorschemeren.

Hebben wij werkelijk sinds 1859 (Koppen) niets

geleerd?

Het excuus, dat de schrijver in zijn voorwoord
voor eventueele tekortkomingen op het gebied

der kunstgeschiedenis aanbiedt, is niet voor niet

gegeven: ik vrees dat het bij het einde van het

boek niet geheel meer bruikbaar zal zijn. Inder-

daad weet schrijver een en ander slechts van hooren

zeggen en raadpleegt hij als autoriteiten menschen,

wier autoriteit sinds een halve eeuw stilzwijgend

en welwillend begraven is (Groneman).

Op grond van dergelijke autoriteiten worden dan

ook vergissingen begaan, die vermeden hadden

kunnen worden; dat de hemelboomen van het

soubasement van Prambanan bodhiboomen zou-

den zijn en nog wel een goed voorbeeld daarvan, is

iets, wat zware eischen stelt aan het excuus in het

voorwoord. Trouwens, over het algemeen is de

schrijver niet erg goed ingelicht over Javaansche

oudheden; de bekende, zeggen wij gerust wereld-

beroemde Buddha van Mendoet is volgens schrij-

ver ten rechte een bewoner van tjandi Sewoe en

stelt een dhyanibuddha voor!

Is de tekst dus niet voor critiek gevrijwaard,

onder de platen zijn er vele, die onze aandacht ten

voile verdienen.

Helaas zijn de bijschriften niet steeds zonder fout

en is de plaatsing een inconvenient voorden gebrui-

ker van het boek. Bij een volgende druk zou hier-

mede rekening kunnen gehouden worden.

Alles bijeen genomen blijkt de waarde van het

boek vooral te zijn gelegen in de ernstige poging

om in den doolhof van de buddhistische symboliek

den weg te vinden; talrijke malen is dit voor een

deel gelukt, doch na veel struikelen, opstaan en

weer vallen. En al staan wij dan weer buiten dien

doolhof, een kijk van boven hebben wij er niet op
verkregen.

Misschien gelukt het den schrijver voor een

tweede druk de fouten, die hij uit onbekendheid

met de zuivere bronnen noodwendig maakte en

die wij den niet-orientalist niet te zwaar mogen
aanrekenen, te doen verdwijnen; daarmede zal

het boek zeer in waarde en bruikbaarheid stijgen.

Thans heeft het die voor een ieder, die zijn af-

beeldingsmateriaal op het gebied van het Buddhis-

me wil verrijken en in nieuwe afbeeldingen een

stimulans wil zoeken. Daarom hoort het boek in

de bibliotheek van elkeen, die belang stelt in dezen

machtigen godsdienst, thuis.

Dr. W. F. Stutterheim.
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UIT DE INLEIDING.

ISTaast het geven eener practisch bruikbare indeeling, is

bet doel der navolgende bladzijden een korte ethnologische

bescbrijving der volkeren te geven, waarbij evenwel bet eene

volk uitvoeriger bebandeld zal worden dan bet andere. De
voorkeur zal gegeven worden aan de typiscbe, de geisoleerde

of de meest primitieve volkeren, verder aan de in natunrlijke

toestanden levende, daar dit boek geschreven is met bet doel

een inleiding tot colleges in de vergelijkende volkenkunde
te geven.

Verder is er niet dieper ingegaan op gebieden, die te veel

moeilijkbeden opleveren voor een inleiding in de volkenknnde

;

die landen namelijk, die doorgangslanden voor vele rassen of

volkeren geweest zijn (Klein-Azie, Kaukasns), of die telkens

door andere volkeren bewoond werden (Hindoestan). Boven-
dien znllen de West-Kaukasiers (behalve de Hamieten van
Afrika) wel systematiscb en cultureel bebandeld worden,

maar zonder etbnologiscbe toelicbting. Hier is een bistoriscbe

bescbouwing meer op baar plaats, die tevens aanleiding geeft

op cultimrinvloeden te wijzen, waarom ook de ondste cultures

niet werden verwaarloosd. Hierdoor zal tevens bet verband

tusscben volkenkunde en cultuurgescbiedenis of algemeene

gescbiedenis duidelijk worden, een syntbese die immers ook
aan de opleiding der aanstaande aardrijkskundigen ten grond-

slag ligt.

Een leerboek heeft aan didactiscbe eiscben te voldoen, bet

is geen bandboek. A1 moet bet opgebouwd worden op de

nieuwste resultaten der wetenscbap, zoo beboeft bet tocb

niet in te gaan op de elkander bestrijdende bypotbesen en

polemiek zou misplaatst zijn. Indien men zicb op dit stand-

punt stelt, dan zal de ingewijde niet anders verwacbten dan

dat ter wille van de duidelijkbeid en om een goed afgerond

gebeel te verkrijgen, vele Gordiaanscbe knoopen doorgebakt

moesten worden.

De spelling van den scboolatlas van Bos is gevolgd, ook daar

waar ik bet er niet mee eens was.

Daar dit leerboek in de eerste plaats gescbreven werd voor

de studenten in de aardrijkskunde te Utrecbt, voeg ik er nog

de volgende opmerking aan toe. Men zal veel meer nut uit



(lit boek trekkeu, zoo nieu daar naast een plaatweik raad-

pleegt. Hiervoor is „G. Buschan. Sitten der Vblker” zeker

hot nicest geschikt. Verder bestaat er gelegenheid op liet

Etlinologisch Instituut de groote platenverzameling door te

zien, die vcel meer aanbiedt dan bovengenoemd werk. Het
kan niet genoeg aanbevoleu worden, dit leerboek nooit te

gebniiken zonder een atlas er naast te leggeu.

Aan den doordenkenden lezer zal blijken, dat de inboud van
dit leerboek berust oj) een anthropologisehe basis, al bestond
deze meer in mijn gedaclite dan bij de uitwerking voor den
dag treedt. Het mocht naar mijn overtniging geen leerboek
der antliropologie worden, omdat deze vetenschap kennis der
ontleedkunde vereischt. Daarom \verd ook niet ingegaan op
de liypothesen aangaande afstamming van den mensck. Deze
zijn reeds voor jaren door mij in een boek behandeld, dat op
de Ijibliotbeken geraadpleegd kan worden, men dient het dan
evenwel aan te vullen met de later versehenen hoogst belang-
rijke onderzoekingen van Bolk. Al brengt dit leerboek dus
niets over de genealogie van den mensch of der rassen, zoo
werpt het toch licht op de chronologic der rassen. Daaronder
versta ik de -('olgorde van uitbreiding der rassen over den
aardbol, die af te leiden is nit de volgorde, die bij de be-
handeling werd gevolgd. Ik heb er van afgezien hierover een
chronologische tal>el te gevcn, daar er nog te veel is, dat
nader onderzoek vereischt.

In deze lladzijden, het slot van de iuleiding, zet de
schrijver doel en opvatting van zijn boek niteen. Het doet
ons genoegen deze eerste systematisclie en beschrijvende
volkenkunde van i^^ederlandsehen bodem te kunnen publi-
cecren.

Een inhoudsopgave benevens enkele proeven van be-
verking van tekst en kaartjes driikken 'vvij hierachter af.
De kaartjes zijn in den vorm van een atlasje achterin het
Ixxdc gelcgd, zoodat zij geregcld naast den tekst, waarin er
naar wordt verwezen, gelegd kunnen worden.
De prijs van het boek van bijna 400 bladzijden met

atlasje, 35 kaarten bevattend, bedraagt f 11,50.
Het lioelc is verkrijgbaar in den boekhandel en bij den

dtgever

J. B. WOLTEES’
1 ITGEVERS-MAAT.SCHAPPIJ n.v.
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99 CHUONOLOGIE DER WEST-KAUKASIERS.

De Slaven kwamen naar het Westeu in elkaar opvolgende

horden, die eenerzijds doordrongen tot de Middellandscke Zee
en anderzijds tot aan de Elbe. In de 6de en 7de eeuw na
Christus traden zij in liet Balkanschiereiland op en wel tot

Griekenland toe. Vooral in de Peloponnesos vindt men veel

Tan hun nakomelingen. Door kruising met hen, met Alba-

neezen, Turken en Eoemeniers verdween het Grieksche type,

slecht.s de Grieksche taal bleef behouden en werd door de
anderen overgenomen, behalve in alle Grieksche kolonien van
Italic en Klein-Azie. Het hedendaagsche Grieksch verschilt

minder van het oude dan Italiaansch van het Latijn. Ook
de Eoemenen (biz. 138) en de Albaneezen (Illyriers) slaagden
er in hnn eigen taal te handhaven, terwijl overal elders de
Slavische talen den voorrang verkregen.

In Xcord-Europa verdrongen de Slaven de Germanen en
zetten zioh neer aan de kusten van Dost- en Noordzee tot aan
de Elbe. In de achtste eeuw begon daar de groote strijd tegen
de Slaven, die deze weer trachtte terug te dringen. Van
Karel den Grooten af werd de strijd gevoerd door de Duitsche
keizers en vorsten en daarna door de Duitsche Orde, die in de
12de eeuw gesticht werd. De laatste wendde zich vooral tegen
de Slaven langs de kust der Oostzee tot in Lijfland. Zij onder-
wierpen en bekeerden de heidenen, die in de streek van
Weichsel tot ilemel de Duitsche taal overnamen, waaruit de
Pruisen ontstonden, die tot het jaar 1525 aan genocmde Orde
onderworpen bleven. Noordwaarts bleven de eigen talen be-

horiden, maar het grondbezit kwam voor het grootste gedeelte

in de handen van Duitschers die er tevens de Duitsche
cailtuur brachten. Deze Oostzeelanden werden vereenigd met
Eiisland en bleven bij dit rijk tot na den wereldoorlog en de
zich daarbij aansluitende Eussische revolutie. Daarna ont-

stonden hier de onafhankelijke rijken Littauen en Letland,
waaruit de Duitsche groot-grondbezitters verdreven werden.
(Zie kaart 14 en 15).

Oni het beehl vooi' Europa volledig te maken, zouden wij

nog de Euroaziaten moeten bespreken (Finnen, Hongaren,
enz.) maar wij geven er de voorkeur aan dit later te doen
(biz. 243—247).

Eerst in de 13de eeuw volgden de Mongolen, die twee
ec'uwen lang over Eu.sland geheerseht hebben. Daardoor
kreeg een deel van de bewoners van Eusland 5Iongoolsche
trekken, die evenwel door Fischer (kaart 12) overdreven
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De naam Euroaziaten werd gekozen om zoo^el op zeker ver-

band als tegenstelling tot de Austroaziaten te wijzen. Immers
toonen talen en neusvorm, dikwijls ook de biiidsklear zekere

verwantscbap, die Yooreerst een volkomen bypotbetiscbe

blijven moet.

Tot deze volkeren rekenen wij in de eerste plaats de

Hunnen, Avaren en Magyaren, volkeren die in de vijfde

eeuw (tijdens de groote volksverbuizing) Enrox)a binnen-

drongen en zicb daar beruebt bebben gemaakt als de ver-

woesters van steden en vernietigers van menscbenlevens.

Deze volkeren bebben rijken gestiebt in de Donauvlakte.
In de 7de eeuw volgden de Hongaren, die door de Germanen

te bnlp waren geroepen om ben tegen de Slaven te

belpen (zie biz. 99 en kaart 14, 15). Zij wisten een rijk te

stiebten, Avaarin zij ook de resten der eerstgenoemde volkeren

opnamen, maar zij verden daarna van helpers vijanden, die

groote gedeelten van bet gebied der Germanen verwoest

bebben. Nadat zij Cbristenen gevrorden varen, ontstonden

vriendscbappelijke relaties met de Germanen (en Alpinen)

en zij bebben vanaf de 15de eeuw een zeer belangrijke cnltn-

reele rol gespeeld, door alle kraobten in te spannen om de
Turken tegen te bouden, die meermalen tot Weenen door-

drongen. Tbans is nog belangrijk dat zij de Noordelijke

Slaven van de Zuidelijke Slaven sebeiden.

Verder zijn de Bulgaren te noemen, die in deTdeeeuvbun
•vroonsteden aan den Wolga verlieten en een maehtig lijk

stiebtten ten Zuiden van de Hongaren. Tezamen met de

Slaven trokken zij verwoestende door bet gebeele Balkan-

scbiereiland. Zij namen geleidebjk een Slaviscbe taal over en

velen losten zicb in de Slaven op. Tocb bleef er tot 1392 een

zelfstandig Bulgaarscb rijk bestaan, dat eerst door de Turken
onderworpen verd. Ook tbans ondersebeiden de Bulgaren

zicb nog wat karakter betreft van de ben omringende Slaven

en Eoemenen. De rritbreiding der Slaven viel samen met die

der Bulgaren (zie biz. 99).

Verder rekenen vij de Finnen tot de Buroaziaten. Zij

bebben vroeger van at' den Wolga tot aan de Oostzee gewoond.
Aan den Wolga zijn, daar zij zicb in de Slaven oplosten,

sleebts geringe resten overgebleven. Zij, die aan de Finsebe en

Botnisebe Golf woonden, lagen ter zijde van de groote marseb-

routen der verbuizende volkeren en visten zicb dientenge-

volge to bandbaven. Sedert de 8ste eeuv wonen zij in Finland
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De Azteken waren polytheisteu, zij kenden een liemelvader

en aardemoeder, xiit vier vereeniging al het bestaande ont-

staan is. Zij hadden goden voor den oogst, voor den regen en

den wind, voor de mais, voor bet xmiur, voor de zon en andere.

Hiernit blijkt, dat bun polytbeisme nit natuurvereering is

ontstaan. Vele mensebenoffers werden er gebracbt, vooral

a an de zon en aan den ooi’logsgod. De eerste wilde men bier-

door magiscb sterken, den andere bewegen de overwinning

te scbenken. Andere offers waren bestemd voor de oogst-

goden, die met elken oogst stierven om bet volgende jaar

weer te berleven, waarbij dit sterven door bet dooden van
menscbeu weergegeven werd. Ook kinderoffers werden ge-

bracbt om een goeden oogst te verkrijgen. Men meende bier-

door den natuiiiiijken loop der dingen te bevorderen. Geen
volk kende zooveel mensebenoffers als de Azteken. In bun
boofdstad, die op de plants lag waar later Mexico gebouwd
werd, was een groote pyramide gebeel uit scbedels opge-

bouwd. Alleen bart en bloed der menscben, die door uitrukken
van bet bart geofferd waren, was voor de goden bestemd.
De Ucbamen werden van de pyramiden naar beneden ge-

worpen voor de bevolking, die een gedeelte van bet vleesch

als feestmaal gebruikte en zicb door deze bandeling met de
goden in een sacralen maaltijd vereenigde.

De Azteken kenden de biecbt. Deze ging gepaard met bet

offeren van eigen bloed, dat men op veeren of bladeren

opxing en den goden aanbood. Daarnaast werden vasten en
kastijding beoefend, die recbt gaven op absolutie. Wie die

verkregen bad, kon er weer gerust op los zondigen tot bet

volgende jaar.

Van bun goden noemden wij Quetzalcoatl, die tevens de
representant is der liehtgekleurde vreemdelingen, die uit bet

M'esten kwamen en de cultuur brachten. Zij geloofden, dat
bij bun de ambacbten en bet scbrift gebracbt bad. Alle oude
volkeren van Centraal-Amerika kenden zulke cultuurbrengers.

Evenals in Pern kon men oixmerken, dat er bij de vorsten
een verlangen was zicb los te maken van bet polytbeisme.

Men wijdde tempels aan den onbekenden god en kende een
schepper van bet beelal, die tot bet bart van den mensch
sprak.

Vele volkeren (o. a. Brabmanen) kennen de vereering der
windstreken, die of als kracbten of als goden gedacbt kunnen
worden. Ook verdeelt men wel al wat in de natuur is naar
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Ofsclioon deze volkeren in naam Christenen zijn, blijft de
oude heidensche godsdienst een helangrijke rol spelen. De
Mexicanen vieren 4en maal per jaar een feest ter eere van
liun voorouders, gelieel zooals dit in heidensche tijden ge-

bruikelijk was. Bij het Paaschfeest wordt een pop, Judas
genaamd, verbrand ter vervanging van het menschenof/er

bij het oogstfeest. Bij de bekeerde Tarahumaren speelt bij de
Christelijke feesten de sjamaan een even belangrijke rol als

bij de niet Christelijke.

De oude heidensche godsdienst is een polytheistische,

waarbij de Zonnegod en de Maangodin een belangrijke rol

spelen en den sterken invloed verraden, dien de oude cultuur

van Mexico op dit geheele gebied heeft uitgeoefend. De
invoering van het Christendom werd voor de missionarissen

hierdoor schijnbaar vergemakkelijkt, want de Zonnegod kon
door God den Vader vervangen worden, terwijl Maria de

plants der Maangodin innam. Buitendien was het kruis voor

hen reeds een heilig symbool. De Tarahumaren hadden de
gewoonte op de dausplaats drie ki*uisen op te richten, welke

door de Christenen weer geidentificeerd werden met de
Heilige Drieeenheid. Zoo verkreeg men een uiterlijk Christen-

dom, terwijl het zieleleven heidensch bleef. Het kruis, dat

een belangrijke rol speelt bij him ceremonieelen dans, is het

heidensche kruis, dat wegens zijn overeenstemming met het

Christelijke kruis niet geweerd kan worden. Ook moest de

geestelijkheid het dansen in de kerken blijven toestaan. Voor
vele volkeren kan het ceremonieele dansen een ,,bidden met
de beenen” genoemd worden, dit geldt zelfs voor de Basken
in Europa.

Naast het Christendom en het polytheisme komen sjama-

nisme, voorvaderenvereering en magie voor. Zoo rooken de

Tarahumaren cigaretten om de maan te helpen wolken te

produceeren. De meeste volkeren kennen slechts een open-

luchttempel of dansplaats, waar de ceremonien plants

hebben, gesloten tempels komen slechts voor bij de Huichols

en Xiquirans (Mcaragua). De Huichols maken nog heden
kleine gevlochten stoeltjes, waarop men denkt, dat de goden

zullen uitrusten (biz. 219); terwijl de Guatuso’s het bromhout
gebruiken om den wil der goden te leeren kennen (biz. 23).

De Seri’s wonen in het Seriland, hetwelk tevens het eiland

Tiburon omvat. Het ligt in de provincie Sonora (Mexico)

ongeveer in het midden van de kust van de Golf van
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275 I]S"DONESrERS, MALEIERs!.

Indoiiesiery eu .Malciers makeu ecu nustigen, geretireerden,

soins wat iudolouton of luion indruk. Het laatste stuat eenigs-

zins in Tei'l)and niet het kliinaat, auderzijds met de gewoonte
geen iuweiidige gevoelens naar buiten te laten blijken. Daar-
om toont bun gelaat eveuals dat van den Japanner geen

bepaald karakter, waaroiu zij veel meer op elkander gelijken

dan Kaukasiers. De gevoelige, zich iidevende Kaukasier

bemeikt evenwel, dat zoorvel toorn als schaamte of berourv of

vreugde reel kenbaar worden in de gelaatstint, den oogopslag,

een handbeweging of eeu duimbeweging. De gewilde rust is

een niterlijke, geen inneiiijke, want velen zijn zeer nerveus,

waardoor zij spoedig in de "war zijn gebraeht en bnitengewoon
snggestief zijn. De snggestiviteit maakt hen tot blinde volge-

lingen, rvaar vertrouwen of eerbied eenmaal gervonnen

werden. Deze maakt het ook verkiaarbaar waarom de door

Imn sjamaueu zoo dik\\ijls toegepaste snggestieve gonees-

methode genezing brengt. Die snggesti\dteit bereikt haar
hoogtepunt in het „Latalx zijn” der vron'n'en, die elke be-

rveging moeten nadoeu, die men haar voordoet, waardoor zij

nageuoeg onbiaiikbaar worden of zich nit de maatschappij

moeten terugtrekken. Diezelfde nervositeit gaat op neuras-

thenic gelijken, zoo men let op hnn overgcvoeligheid ten op-

zi elite van blaam of alles wat als een vernedering kan vorden
uitgelegd, vat weer langs auto-suggestieven veg kan over-

gaan in belachelijken hoogmoed. Heeft men zulke overdre\'en

gevoelens uu volgens de heerscheude levensgewoonte opge-

kropt, of veet men geen uitweg te vinden nit de moeilijkheden

des leveus, dan gaat men „rood” zien, vrat in dit geval zeggen

wil, ,,men tracht alle levende vezens, die men ziet, te vernie-

tigen tot men zelf neergeslagen vordt” (Amok). Hun ont-

breekt de volharding en het geduld der Xegers, die de natio-

nalistisehe brallende redevoeriugen veroordeelen en rustig als

volgt redeneeren: „Laat ons beginnen met te toonen, dat vij

inderdaad volwaardig zijn, dan zal de vruclit daarvan ons op
den diuir vanzelf in den sehoot vallen”. Hoe ver zij het op
dozen v eg geheel door eigen kraeht gebraeht hebben, verd
reeds niteengezet (biz. 60 v.). Ilun intelligentie is goed, maar
hnn initiatief laat te vensehen over, vooral bij het zelf aan-

pakken, dat het liehaam vermoeit, bij het langdnrig uoor-

zetten, dat inspauuing der voile vilskracht, of zelfopoffering

vereischt. Daartegenover staat, dat zij momenteel volkomen
bereid zijn het eigen liehaam ten offer te brengen, maar het
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De Japanner is ook zifkzelf gebleveu in ziju Avoiiing en

kleeding. Wei toonen ziju groote stedeii tliaiis straten met
groote steeneii gebou'nen voor administratic, handelsliuizen

en kantoren, hotels voor vreemdelingen en andere moderue
behoeften, maar het Japansche gezin blijft zijn houten woniug

verkiezen. Deze toont de eigenaardigheid, dmt de palen,

waarop het dak rust, eigenlijk het eenige is, dat vaststaat. De
vloer ligt GO c.M. boTon den grond, zoodat elk hnis dus op

palen staat. Zoo^vel de buiteunmren als de binnennmren zijn

versehnifbaar, zoodat men naar neusch uit twee kamers een

kail makeu. In de zonierniaanden zet men alles tegen elkaar

open, sehiiift biunen- en biiiteiinniren weg, zoodat de koele

bergwind er doorheen kan waaien, maar ook de voorbijganger

door het geheele Imis kan heenzien. Eamen heeft ziilk een

hnis niet, maar de schuiMeuren zijn ten deele met geolied

papier beplakt, dat het lioht doorlaat. In de stedeu wordt ook

glas gebruikt. Afsluiten kan men de deuren niet, behalre met

lange bonten voor de denren der bnitenzijde. De hniskamer

bevindt zich aan den achterkant. De ontvangkamer ligt aau

den voorkant, waar een nis gereserveerd is voor de vereering

der voorvaderen. Daar staan de houten plankjes, waarop de

hemelsche naincn der voorvaderen in vergulde letters inge-

sueden zijn, waarbij men wierookstokjes brandt. In de ont-

vangkainer ziet men niets anders dan eenige knssens om op

te knielen of te zitteu, en in de hniskamer is het voornaainste

meubelstuk het groote hontskoolkonifoor, waarachter de vaste

zitplaats der hnisvrouw is, die daar ook thee schenkt. Eenige

kisten of kasten, waarin men de bedden overdag opbergt en

voor kleedingstukken, makeu het hnisraad volledig. Ter

versiering van het hnis wordeu alleen kakiinono’s gebniikt,

die of met allerlei voorstellingen uit de natuur beschilderd

zijn of ook met hnn mooie sierschrift. Verder heeft men
plankjes of rekjes met eenige kuustvoorwerpen, bloemen on

takken. De geheele vloer is bedekt met matten, en als het

gezin zich ter rnste wil begeveu, worden in een of ineer kamers

matrassen uit de kasten gehaald en ueergelegd, die al naar het

jaargetijde met duiine of gewatteerde dekeus (som.s in

kimonovorm) voorzien worden. Voor het hoofd heeft de man
een hard rolknssen en de vrouw een houten neksteunsel, opdat

haar knnstig, zeer bewerkelijk kaiisei niet beschadigd wordt.

Op dezelfde wijze slaaiit men in Japansche hotels, die alleen

vronwelijkc bedieiiing kenuen. Bij elk hnis behoort een bad-
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ledor nieiiscli iiioet trouweu, nioet kindereu verwekken.

Ue ouders beslissen echter over de keus, engageeren een

luiv clijksmakelaar eu er wordt met hem oveiieg gepleegd

betreffende stand, geld en eer, om vast te stellen, welke
gezinnen vmor de keus in aanmerking komen. Zijn de weder-

zijdsclie ouders bet onderling eens geworden, dan ontmoeten
zij elkaar in een publieke gelegenlieid, in een tuin of restau-

rant, waar de jongeliedeu elkaar voor bet eerst zien, maar in

den regel niet spreken. Voigt er geen direct verzet van een der

families, dan ontvmngt de a.s. bruid een gescbenk vmn den
jongen man en wordt dit aangenomen, zoo is zij vmor baar
level! gebonden. Op den buwelijksdag wordt zij in een draag-

stoel baar bins uitgedragen met al bet ceremonieel, dat op
een lijk toegepast wordt, want zij is nu voor baar eigen familie

gestorven. In bet buis van baar man ontmoet zij niet alleen

diens ouders, broers en zusters, maar dikwijls ook tal van
andere, veelal oudere familieleden, die daar kosteloos ver-

pleegd worden op groud van den familieband. Want bet

sucees, dat de enkeling beeft, moet aan de gebeele familie ten

goede komen. De jonge vrouw is absolute geboorzaambeid
verscbuldigd aan baar man en aan baar scboonmoeder, en zij

beeft eerbied te bewijzen aan alle oudere familieleden. Daarbij

is zij van baar jeugd af er in opgevoed zicb in alles te

scbikken, steeds bereid te zijn zicb te geven en bij dat alles

een tevreden geziebt te toonen, een gelijkmatig bumeur te

bezitten. Zelfs in buis buigt zij zicb diep neer voor baar man.
Zij bedient bem bij bet eteu. Zij is niet aauwezig als bij gasten

ontvangt, die trouwens ook niet naar baar vragen. Op straat

loopt zij eenige passen acbter bem. Met alien ijver is er

naar gestreefd bet individueele in baar te onderdrukken,

baar daarentegen tot een edit vrouwelijk wezen te maken,
dat geen boogere aspiratie kent dan baar werkkring en bet

vei'laiigen zicb te geven voor auderen. Zij wordt niet als een

slavdn, maar wel als een kind bebandeld, nimmer mag zij

eeuigen invloed toonen, en zij baudbaaft zicb alleen door baar

zaebtbeid en fijne zeden. Juist bierdoor gaat er zulk een

betooverende invloed v an baar uit, dat ook Europeanen baar
bewondeicn en niet begrijpen, dat zij van betzelfde ras is als

baar man. Merkwaardig is nu, dat, waar zij ouverwacbts voor

zicbzelf moet baudeleu, zij zeldzame bewijzen v'an moed, zelfs

van kiacht en liooge moreele beginselen kan geven. Daar zij

overul teruggedrongeu werd, zoo weet zij evenwel niets, en
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Godsdienst. Bij de bespieking van den godsdienst zullen wij ons niet

beperken tot de Jagersvolkeren niaar alle Indianen samen-
vatten, daar bun religieus-magiscbe denkwijze zeer veel

overeenstemnung toont.

Wij liebben er dan in de eerste plants op te wijzen, dat de
religieus-magiscbe gedacbtenwereld van den Indiaan bepaald

wordt door zijn geloof aan immaterieele kracbten. In tal van
natuurlijke voorverpen (o. a. ook in dieien) veronderstelt

bij kracbten, die sterker zijn dan die der menscben. Daarom
kan een voor ons gevoon voorverp (blocm, steen, enz.) voor

bem een magiscb voorwerp zijn. De pijl, die treft, bet net,

dat viscb vangt, zijn kracbtcentra, anders zouden die voor-

verpen daar niet toe in staat zijn. Hebbeu zij die kracbten

niet van zicbzelf, dan moet de menscb ze er aan toevoegcn

om zijn doel te bereiken. De menscb voelt, waar deze kracbten

zicb bij voorkeur oxjbouden en bij veet ongeveer wat zij

willen. Zij kunnen zicb aan den menscb in verscbillende

vormen openbaren, met bem in contact treden, maar de

menscb kan er geen invloed op uitoefenen. Vooral kan bij ben
niet d’wingen; vel kan bij ben aanroepen of ben als een

gescbenk of genade ontvangen. Vele stammen bebben een

apart voord voor deze kracbten.

Door vele dagen in eenzaambeid en vasten door te brengen

en daarbij gestadig aan die kracbten te denken, kan bij

tracbten er mede in contact te treden. Zijn zij bem goed-

gunstig gezind, zoo zullen zij zicb in eeu droomtoestand aan
bem openbaren, bij zal ben dan (gewoonlijk in diervorm) te

zien krijgeu en de kracbt zal beloven bem gedurende zijn

verdere leveii te bescbermen. Zulk een persoonbjken bescberm-

geest noemt men ook wel bet individueele totem. Dit toont

boezeer zijn religieus voelen aan de natuur gebonden is en

bet komt ook daarin uit, dat bij vooral de dieren bescbouwt

als bezitters van bijzondere magiscbe kracbten. Zij verecnigen

zicb in onderaardscbe plaatsen om daar te tooveren. De
natuurverscbijnselen zooals de jaargetijden, zonnewarmte,
ocbtendlicbt, enz. staan onder den invloed van de dieren,

die tevens cidtuurbrengers kunnen zijn.

Bij eenige stammen (Sioux, Algonkins) gelooft men aan
groote cosmiscbe ki'achten (Wakonda, Manitoe). Wakonda is

de natuurkracbt, die leven geeft, alles beweegt, alles onder-

boudt, alles beeft doen ontstaan; zij is dus de oorsprong van
alles. Wakonda is overal tegenwoordig of tocb steeds daar.



BEOORDEELING.

.... Ik wil al dadelijk de hoop uitspreken, dat dit book, dat

veel en veel nieer is dan een leerboek, een plaats moge vinden

in de bibliotheek van en gestadig nageslagen worden door een

itder, die ruimer inzicht zoekt te verwervtn in de ontwikkeling

van het menschdom in de breedste beteekenis van bet woord.

Was te voren voor den vakbeoefenaar, a fortiori voor den

bo.spit.'int, de literati-ur in baar verspreiding en detailleering uiterst

nioeilijk te overzien en werd orienteering door schaarschte aan be-

trouwbare compendia belenimerd, thans staat ons een boek ter be-

schikking, dat door zijn beknoptneid, zijn strenge systematiek, zijn

duiuelijke definieering, zijn aannijzing van de nog vele open kwesties,

zijn verklarende lijst van vaktcrmen, zijn voortrefFelijk register,

vooral, niet te vergeten, zijn practisch illustreerend kaarten-

materiaal, bet werk kan genoemd worden, waarin de student al

het eerst noodige bijeen vindt en de vakman aanknoopingspunten
voor detailonderzoek voor het grijpen heeft. VVie de ruim 360

bladzijden continu doorwerkt, vragen of opnoerkingen noteerend,

waartoe de suggestieve uit4enzettingen aanhoudend prikkelen, zal

zijn gezichtsveld enorm verruimd en ongedachte perspectieven

geopend vinden.

Dit is een gegroeid, geen opzettelijk beraamd boek. De auteur

had slechts uit de volheid van zijn verbijsterend veelzijdige

kennis te putten oin zijn studenten een prachtige inleiding tot de
colleges in de vergelijkende volkenkunde te verschafien. Dat het boek
inderdaad uit de colleges van Prof Kohlbrugge gegroeid is, blijkt

b.v. uit de op pag. I8l terloops gemaakte opmerking, dat bij bij

zijn karteering van megalithische bouwwerken over de geheele

aarde — een werk in 1913 begonnen — zijn resultaten wel reeds

met de studenten besprak, maar nog niet in geichriften er van
gewaagde

Dit is een boek, dat niet binnen den kring der vakbeoefenaren
mag blijven. Historici in de allereerste plaats, maar ook classic!,

folkloristen en theologen zullen wijs doen met het tot hun vraag-
baak in tal van studiekw'esties te maken.

Universeele eruditie en breede menschelijkheid stempelen deze
etlinologische synthese tot een arbeid van den allereersten rang,

en geven den scherpzinnigen, fijn gecultiveerden onderzoeker en
auteur het volste recbt op aller dankbaarheid.

H. E. BECHT
in Weekbl. v. Gymn. en Middelb. Onderw.
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DE MAKARA IN DE INDISCHE KUNST.*)

Het Makara-motief is zoowel naar oor-

sprong als naar samenstelling uiterst inge-

wikkeld. Doet het woord zelf denken aan

een mythisch zeemonster, de vraag naar

den oorsprong van dit eigenaardige ver-

sieringsmotief heeft tot tal van gissingen

aanleiding gegeven. Een Indisch schrijver

noemt den Makara een zuiver mythisch

wezen, niet voorkomend in de natuur. Een
ander veronderstelt, dat het zich ontwikkeld

zou hebben uit twee dieren — rhinoceros

en tapir — terwijl weer anderen het liever

een zee-olifant zouden willen noemen.
Het volkomen stilzwijgen, dat de oudste

teksten bewaren aangaande den werkelijken

vorm van het dier, heeft geleid tot een

grillige verscheidenheid van vormen, ont-

sproten aan brein en initiatief van respec-

tieve kunstenaars. Het is deze ongepaten-

teerde vrijheid waarin de grondoorzaak ligt

van de huidig bestaande vaagheid betref-

fende het wezensbegrip van den Makara.

,,De vorm”, zegt Akshaykumar Maitra,

,,is ongetwijfeld conventioneel. Niet al-

leen als Vahana van Ganga komt de
Makara voor, ook met Varuna wordt hij

geassocieerd als Dikpala, met Kamadeva,
den Liefdegod en met Puspadanta, negen-

den Tirthankara der Jains. Echter is de
Makara in de Indische kunst van ouder
datum dan eenig beeld van Ganga. Voor-
komend aan tempels, poorten, troonzetels,

als spuier voor den afvoer van ritueel wa-
ter, als oorsieraad, is de Makara van de
vroegste tijden af een geliefd versierings-

motief geweest. Het feit, dat het er een

van zoo universeele toepassing is, is slecht

te rijmen met de veronderstelling, dat

het van zuiver denkbeeldigen oorsprong

zou zijn. Verder is de Makara een
der teekens van den Dierenriem, welke

teekns in geen enkel ander geval op

*) Vertaling van; The Makara in Indian Art door Deva-
PRASAD Gosh, in Calcutta Review, voi. 37 No. i, Oct. 1930.

i) Ganguli, Orissa and Her Remains, pag. 208 en
H. CousENS, The Makara in Hindu Ornament, Arch.
Surv. of India, An. Rep., 1903-04, pag. 229.

zuivere verbeeldingsvormen berusten” ^).

Inderdaad heeft de heer Maitra aan

de hand der oude Indische Litteratuur

overtuigend aangetoond de onhoudbaar-

heid van de idee, als zou de Makara geheel

thuishooren in het rijk der fabelen.

„Su?ruta spreekt duidelijk van een zee-

visch”, en de Bhagavadgita, in Krishna’s

toespraak tot Arjuna, zegt: ,,Onder de

Reinigers ben Ik de wind, Ik ben Rama
onder de gewapende lieden, Ik ben Ma-
kara onder de visschen, Ik ben Jahnavi

onder de Rivieren” ®). Deze ondubbelzin-

nige verklaring stelt het aquatisch karakter

van het dier vast.

Laat ons nu nagaan wat er bestaat aan

Makara-vormen en hoe zijn stylistische

evolutie was in den loop der Indische kunst.

Wij maken ons sterk, dat het de krokodil

en vooral de gharial of gavial was, zoo

veelvuldig voorkomend in de stroomge-

bieden van Indus, Brahmaputra en Gan-
ges, in Orissa en Arakan, welke tot model
gediend heeft voor dit conventioneele

wezen. Men vergete niet, dat de gharial

zich beperkt tot Noord-Indie. De heer

Dikshit heeft tallooze zegelafdrukken ver-

zameld afkomstig van Mahenjo-daro, met
afbeeldingen van dit speciale soort, dat

zelfs in die dagen als heilig werd be-

schouwd ^). De daarop volgende oudste

phase van den Makara verschaft ons den
loggen viervoeter met opeengeklemde ka-

ken, bovenlip een weinig omhoog gekruld,

een krokodillestaart met gezaagden boven-

rand, aan de geboorte van den boog van
de in de rots gehouwen facade van den
Lomas Rsi grot (fig. i) ®). Dr. Vogel heeft

in zijn uitmuntend artikel: ,,De Makara in

de pre-Indische Sculptuur” ®) aangetoond,

dat, ,,toen de hoeken van deze nissen

2) A. K. Maitra, The River Goddess Ganga; Rupam,
Apr. 1921, pag. 8.

3) Hoofdst. 10, floka 31.

4) Marshal, Mahenjo-daro, A. S. I., A. R., 1924-25,
PI. XXII, c.

5) Burgess, The Ancient Monuments, Temples and
Sculptures of India, London, 1897, vol. i, PI. 4.

6) Nederl. Indie Oud en Nieuw, 1924, pp. 263-276.
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langzamerhand veranderden (daar ze ver-

vangen werden door spiraal-motieven op
Torana-dwarsbalken), deze krokodillen

werden afgebeeld met naar boven gekrom-

den staart”. In de tweevoetige Makara’s

van de Bharhut-poort kunnen wij gemakke-

lijk de verlengde en opengesperde kaak

herkennen, met de zaagvormige tanden

van den gharial, de losse flapooren van een

waterdier en een ineengekronkelden visch-

staart, welke eindigt in een reusachtige

vin (fig. 2). De knobbel op den krokodil-

lesnuit schuift allengs verder naar voren

en wordt opwaarts gekruld. Sommige van

de vroegste voorbeelden van Bharhut en

Sanchi (fig. 3) verraden olifantsaffini-

teiten in de zware, massieve koppen en
voorpooten, doch de samenstellende ele-

menten van deze fantastische dieren zijn

toch overwegend die van den krokodil. De
leuning-fragmenten van Kank^i-Tila, van
de pre-Kushana Mathura sculpturen, geven

een gaanderij te zien van verschillende

typen van Makara’s (fig. 4 en 5). Som-
mige van deze logge viervoeters hebben
een krokodillelichaam en een langen kron-

kelstaart als van een visch.

Dr. Stutterheim heeft kort geleden ge-

wezen op den invloed van den Hellenis-

tischen capricomus van den dierenriem,

de geit-visch, op het Makara-motief. Hij

vermeent: ,,dat de verandering, welke den
krokodil wijzigde in een visch-krokodil en
welke voornamelijk geidentificeerd wordt
met de school van Mathura, wellicht te

wijten is aan enting, als wij het zoo mogen
noemen, van een vischstaart op den kro-

kodil, welke zijn weg vond in de Indische

ornamentiek via het sterk Hellenistisch

koninkrijk Kushana”. Volgens deze argu-

mentatie kon de Zuid-Indische pachyder-

me viervoeter het resultaat zijn van een

dusdanige enting van genoemden Makara-
visch op een dier, dat in Zuid-Indie be-

stond en dat een gelijke of daarmede ver-

wante beteekenis had ^), hetwelk Dr. S.

i) W. F, Stutterheim. The Meaning of the Kala
Makara ornament. Indian Arts & Letters, First Issue for

1929, biz. 33-34.

tracht af te leiden uit diepzinnige astrono-

mische gegevens. In hoeverre bovengenoem-
de onderstellingen juist zijn, laten wij gaame
aan terzake meerbevoegden over. Wij zou-

den slechts wenschen aan te voeren, dat

de Makara met vischstaart niet voor den
eersten keer in het Kushana-systeem op-

treedt; hij kwam reeds voor in het pre-

Kushana-Mathurasche en eveneens op de
Bharhut-leuningen en op den Besnagar

Zuil, die in het algemeen toegeschreven

wordt aan het Cunga-tijdperk.

De volgende trap in de evolutie van het

monster-ornament vertoonen de marme-
ren Amaravatl-uitbeeldingen. Een nieuw
element treedt voor het eerst op in den
binnenwaarts gekrulden schubbigen staart

en in de korte, fraaie horens, eveneens naar

binnen gebogen (fig. 6). De dramatische

stand en de agressieve vitaliteit van het

gedrongen en uiterst soepele lichaam il-

lustreeren zeer juist den geest van de

laat'Andhra sculpturen ^). De eigenaar-

dige krul van den staart en de breede

grijns der massieve kaken is wellicht reeds,

zij het onvolmaakter, weergegeven in den
tweevoetigen Makara-schoor, door Sir John
Marshall teruggevonden in de Scytho-

Parthische stad Sircap, Taxila ®). Met het

aanbreken van het Gupta-tijdperk onder-

gaat het hybridische amphibie een verdere

decoratieve styleering. Deze belangrijke ver-

andering omvat een radicale gedaantever-

wisseling van de verschillende deelen, waar-

uit het fantastische wezen is opgebouwd
(fig 7). De gezwollen kop, nog meer geac-

centueerd door allerlei golflijnen en krullen,

eindigt in een korte, spitse, gegolfde onder-

kaak en in een gerekte, naar beneden ge-

krulde snuitvorming van de onderkaak

met uitgesproken olifants-karakteristiek. De
vischstaart is tot een lofwerk geworden van
spiraal-krullen van een ingewikkelde fijn-

heid. Deze nieuwe variatie moet echter

niet verward worden met de echte zee-

2) Burgess, The Buddhist Stupas of Amaravati and
Jaggayyapeta ; London 1887, PI. XXVI, 4.

3) Annual Bibliography of Ind. Archeology, 1928, Ley-
den, 1930, fig. 3.
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olifanten, bestaande uit de voorpooten

Vein den olifant en den kronkelenden visch-

staart, welke onafhaiikelijk en naast den
Makara voorkomen op het Bodh Gaya
leuning-sluitstuk en aan de geboorte van

de ornamentale bogen van den Rani Gum-
pha te Udayagiri, Orissa. ,,Van de eerste

tot de zesde eeuw der Christelijke jaar-

telling”, merkt de beer Maitra op, „geven

de Makara-soorten talrijke overgangsvor-

men te zien, aleer ze tot hun vaste decora-

tieve schikking geraakten. Tevoren waren
het pogingen, hoofdzakelijk gericht op een

geleidelijke uitzetting der kaken om te

kunnen voldoen aan de decoratieve over-

daad welke geleidelijk baan brak” ^).

In de daarop volgende eeuwen, toen de

bewonderenswaardige Gupta-soberheid in

het vergeetboek geraakt was, werden zoo-

vele decoratieve details aan den oorspron-

kelijken vorm toegevoegd, ter verhooging

van het schilderachtige effect, dat deze er

somtijds nauwelijks uit teruggevonden kan

worden. De styleering was compleet, zoo-

als we reeds gezien hebben, met de toevoe-

ging van een paar horens. De vroeg-Pallava

en Chalukya monumenten, respectieve-

lijk te Mahavalipuram en te Aihole, zijn

bekend om hun eigenaardige architecto-

nische kenmerken in den vorm van den
Makara-torana, waarbij de altaar-portalen

vaak versierd zijn met deze fantastische

wezens, welke, zetelend op het pilaster

lijstwerk, hun lange bloemachtige staarten

omlaag laten hangen. Aan dit speciale

versieringselement werd, bij de uitvoering

van troonhemels, bekroond met een gro-

tesk Kirttimukha-masker, hardnekkig vast-

gehouden in het Chola-tijdperk, aanvan-

gende met de iie eeuw A.D. ^). Doch de

meest merkwaardige ontwikkeling van den
Makara-Torana ,,zoo vaak aangebracht aan

zolderingen en plafonds, van pilaar tot

pilaar, in krul- of hoornvorm in luchtige

bevalhgheid of ook wel de bovenstukken

omsluitend van beeldnissen en tempelpa-

neelen”, is zichtbaar in de latere Chalukya-

architectuur. De tweevoetige Makara der

Gupta en na-Gupta kunst ontaardt in

een dikhuidigen viervoeter van zeer con-

ventioneele, ingewikkelde versiering, waar-

in het oorspronkelijk aquatisch karakter

geheel schuil gaat (fig. 8). ,,De middel-

eeuwsche vorm vertoont een zwaren, kort-

pootigen viervoeter met enorme kaken en

een korten kronkelenden snuit. Doch de

glorie van het beest is zijn staart. Deze, op
zijn natuurlijke plaats aangebracht en niet

uit den navel ontspringend, zooals wij

opmerken bij de bloemachtige staarten

van de gandharven aan de zolderingen in

Abu, krult en spreidt zich over en om rug

en lendenen in een superben overvloed

van windingen en krullen, gelijk een uit-

gespreiden waaier van ingewikkelde en

dooreengestrengelde arabesken, waarin zich

het lichaam als het ware geheel verliest”. ®)

In Middeleeuwsche Singaleesche kunst,

toont Coomaraswamy aan, wordt nimmer
de Makara en face uitgebeeld, wel en

profile, aan den omamentalen boog. In

Rupavaliya wordt dit op de volgende

wijze beschreven: „De Makara heeft den
slurf van een olifant, de pooten van een

leeuw, de ooren van een varken, het

lichaam van een visch, welke zich in het

water bevindt, de tanden naar buiten ge-

keerd, de oogen van Hanuman en een

prachtigen staart” ^). Van de oude monu-
menten van Burma van de ge tot de i 3e

eeuw A.D. zijn de imposante portalen

en prachtige vensters versierd met Torana-

Makara’s. De vlamvormige vleugels der

vaak terugkeerende, het bladmotief ver-

toonende poorten spreken van Makara-
vormen en in sommige o.a. Thabbinnyu,
Shwe-Kugyi en Dammayerngi te Pagan,

worden deze fabel-hybriden in vlcik relief

inderdaad ook voorgesteld. In al deze ge-

vallen zijn slechts de zware, massieve kop-

pen uitgebeeld, met hun opwaarts ge-

krulde slurven, klaarblijkelijk geinterpre-

1) Maitra, ibid. pag. 9. 3) Cousens, ibid. p. 227.

2) A. S. R. Ayyar, a few Makara-Toranas from South 4) Coomaraswamy, Maliaeval Simhalese Art, Broad
Travancore. Rupam, April 1926, p. 40 ff. Campden, p. 84.
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teerd in het bekende vlam-ornament der

Burmeesche architectuur. Het aanwenden

der Makara-Torana door de kunstenaars

van Champa, is reeds aangetoond door

den hcer Ganguly, voornamelijk met be-

trekking tot het voetstuk van Mison ^). De
Jvlakara-hoofdtooi, kenmerkend voor Cham-
structuren, is minder formeel afgebeeld.

Dc Makara-spuiers der Primitieve Periode,

zijn navolgingcn van den olifantskop tot

in kleinste details, oogen, slagtanden, het

groote waaiervormige oor incluis, terwiji

ook de mollige modelleering doet denken

aan de bolle vormen van het reuzen-zoog-

dicr -). Het eenige vreemde element is de

rij scherpe tanden in den onderkaak en het

samengaan met verscheidene menschelijke

wezens. Het voorbeeld van Chiem-son te

Luang-nam, behoorend blijkbaar tot een

latere periode, illustreert de intrede van

een weelderigen overdaad van krullen en

spiralen, tot de naturalistische olifant zich

oplost in oppervlakkig relief. De verwor-

ding wordt voltooid in de afgeleide, niet

meer onafhankelijke kunst der I2e eeuw,

wanneer de styleering bestaat uit een for-

meele \’crzameling van slagtanden, horens

en vlam\ ormlge aanhangsels. De schema-

tische behandeling bestaat uit een over-

dre\en preciese en nictszeggende compo-
sitic, scherpe, hoekige lijnen en zeer vlak

relief “). De druk gebeeldhouwde tempels

dcr pre-Khmer architectuur zijn bekend om
hun viervoetige Makara’s, met olifants-

koppen, hoog opgeheven slurf, en bloem-

achtige staarten, die onder meer de boven-

drempcls van deuren versieren '), zooals

tc Sambor-Prei Kuk. Ze zijn klaarblijkelijk

atgcleid van Zuid-Indischc modellen, doch
tegcngcsteld aan onze verwachtingen be-

vinden ze zich niet aan de geboorten van
den voornaamsten boog boven de deur-

opening, zijn ook niet met elkaar verbonden

i) Ganguly, The Art of Champa: Rupam, July—
December, 1923, pag. 45.

PAR.ME.NTIER, Les Sculptures Chamej. Ars Asiatica,
dl. IV, Pari':, 1922, Pt. X.

3) Ibid. PI. XI, No. 315.

4) PAR.MENTIER, L’ Art Khmer Primitif, Paris, 1927,
PI. XVI.

met een soort van omamentieve gesp, zoo-

als men gewoonlijk aantreft aan vroege

Pallava- en Chalukya-bouwwerken. De van

lofwerk voorziene bogen, welke de basre-

liefs bekronen van Dvarapala’s en Apsara’s

te Bako en te Lolei (Rulouh), eindigen

zonder uitzondering in een compacten
Makara-kop, in typischen Orissa- en Ben-
galeeschen stijl ^). In de latere perioden

veranderde dit in een vlammend blad-mo-

tief, naar Burmeesch voorbeeld, en einde-

lijk in een veelkoppigen Naga. Klassieke

Khmer-kunst verwierp de Makara-Torana
en -drempel en een inheemsche noot

wordt aangeslagen met de traditioneele

Indische traditie te wijzigen in den veel-

koppigen Naga aan de hoeken van een

groot aantal omamentieve bogen te Bayon
en te Ankor. Echter moeten wij ons wen-
den tot Java voor de aller-veelvuldigste

aanwending van het Makara-motief, waar
dit bijna onveranderlijk samengaat met
den Kirttimukha, op deuringangen, trap-

pen en als spuiers in ontelbare variaties.

Naar het Indische voorbeeld ziet men soms
leeuwtjes of andere dieren uit den bek te-

voorschijn komen. In latere phasen worden
deze bijkomstige figuren, welke dikwijls

menschelijk zijn, het overwegend element,

merkt Krom op, ten koste van de Makara-
koppen. Doch nergens elders, zelfs niet in

Indie, zijn deze Makara-koppen van Cen-
traal Java geevenaard geworden in een der-

gelijke sublieme uitvoering der samenstel-

lende deelen, in een dergelijk esthetisch

evenwicht van de wonderlijke arabeskach-

tige ornamentatie boven oogen, ooren en
horens, in een smedig rhythme van den
sierlijken krul van gapenden bek en kron-

kelenden slurf®) (fig. lo). Doch het on-
vermijdelijk verval vertoont zich in de
vormen van het Madjapahitsche tijdperk ^).

Modelleering komt nauwelijks meer voor;

het klassieke gevoel voor ornamenteering,

de bevallige ronding der vormen ont-

5) P. Stern, Le Bayon d'Angkor, Paris, 1927, PI. 21,

A en PI. 22, A.
6) Kro.m, L’Art Javanais. Ars AsiatiCA, Dl. VIII,

Paris, 1926, Pt. XII.

7) Krom ibid, PI. XXIX.
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breekt vrijwel geheel. De contouren gaan

verloren in een slecht begrepen toepassing

van spiraalvormig lofwerk, wijzend op een

decadente kunst.

Doch heeft de Makara, op zijn interes-

santen en verbazingwekkenden weg ook

Indie’s Noordgrens overschreden ter be-

treding van nieuwe paden voor zijn groei

en ontwikkeling? Het bestaan van den
almachtigen en alles doordringenden draak,

zijn Chineeschen tegenhanger, doet zulk

een veronderstelling wat gewaagd schijnen.

Doch op den weg van den Indischen

Kirttimukha, zoo duidelijk afgebakend op
Chineeschen grond, is het niet onmoge-
lijk ook de voetsporen aan te wijzen van

diens trouwen metgezel, den Makara, hoe
flauw deze sporen overigens ook zijn te

onderscheiden. Want, te beginnen met het

Gupta tijdperk is de van lofwerk voorziene

boog, oorspronkelijk afgeleid van het bud-
dhistische chaitya-venster, onveranderlijk

bekroond met een Kirttimukha-masker en
eindigend in een Makara aan elken kant,

een regelmatig voorkomend kenmerk der

Chineesche kunst en architectuur en neemt
zoo langzamerhand het karakter aan van
een onheilwerende conventie. De overeen-

komst der drakenkoppen op vroeg-Chi-

neesche bronzen met het Indische Makara-
motief is al zeer opvallend ^), terwijl twee

visch-draken op een spiegel van den Tang-
tijd nog verbazingwekkender gelijkenis ver-

toonen met den Makara ^). Verder bewijs

voor den invloed van deze Indische my-
thische combinatie wordt verschaft door de
Buddhistische stelae of gedenkplaten van
de noordelijke Wei- en Tang-dynastieen,

in den met lofwerk voorziene boogbe-

kroning, welke wordt gevormd door prach-

tige kronkelende draken, herinnerend aan

Chalukya Torana’s en in de naast elkaar

gezeten drakenparen om de nissen daar

bovenop, welke oogenschijnlijk Chineesche
interpretaties zijn van het Indische Maka-

1) De interessante geschiedenis van den Kirttimukha
of „Leeuwemasker” zal door den schrijver in een afzon-
derhjk artikel binnenkort worden behandeld.

2) Koop, Early Chinese Bronzes, London, igii, PI.

83, 6.

ra-ornament, in een karakteristieke en

geliefkoosde combinatie ®). Eindelijk de ko-

lossale gapende koppen met grijpslurf (het

laatste klaarblijkelijk niet een draken-ken-

merk), welke de ornamentale poort aan

weerskanten beeindigen met een Kirtti-

mukha, zooals die voorkomt aan eindstuk-

ken, op de Lung Hu Ta Pagoda te Shen
T’ungssu (Yuan Dynastie), laat weinig

twijfel over aangaande het binnendringen

van het Makara-motief in zulk eene

krachtige en origineele kunst als die van
China '*).

In Orissa speelt de Makara niet zulk

een overwegende rol als inde Chalukya-

architectuur van de Kanareesche distric-

ten. Ook is dit motief er niet zoo overvloe-

dig uitgebeeld en in zulk een verscheiden-

heid als het Kirttimukha-motief. Waarom
de Orissa-beeldhouwer zoo weinig gesteld

was op dit typisch middeleeuwsche orna-

ment, is moeilijk te zeggen. De Zuid-Indi-

sche pachydermische typen zijn ook vreemd
aem deze streek, evenals in de meeste andere

deelen van Aryavarta. De vroegstc tempels

vertoonen het Makara-motief in het geheel

niet. Eenige primitieve en archaische uit-

beeldingen slechts, bestaande uit een kor-

ten en zwaren gapenden kop, tezamen met
een zwierigen arabesk-staart, in vlak relief,

zijn te herkennen op het bovenste, hori-

zontal lijstwerk van den ,,Barandi” van
den Para^urame^vara tempel (Bhuvane-
9vara, 8ste eeuw A. D.). Doch het gevoel

van diepe tcleurstelling, opgewekt door

de onbeteekenende en armzalige uitbeel-

ding van het fantastische wezen op dezen
tempel, maakt plaats voor een van groote

bewondering, wanneer wij voor ons zien

de prachtige voorbeelden van Vaital Deul
en I5ane9vara (Bhuvane9vara, laat 8ste

eeuw). De Makara-koppen, naar voren uit-

stekend, aan de vleugels van menig voor-

uitspringend, versierd chaitya-venster

,,bho’s”, bekroond met het gewone groteske

masker, elk met het gezicht naar de voor-

naamste richting of de ,,rekha” van den

3) Koop, Early Chinese Bronzes, London, 1911. PI. 91, a.

4) SiREK, Chinese Sculpture, London, 1925, PI. 109, 233.
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Deul en menschelijke wezens vertoonend

op de traditionneele manier, zijn van de

beste voorheen ooit door de hand van den

Oriya kunstenaar gemaakt (fig. 9). In de

gevoelige modelleering van het mollige,

gladde en rimpelende oppervlak van het

fabel-olifantenaangezicht — naast de schit-

terende ingewikkeldheid van den magni-

fieken staart — welke zelfs den meest

kieskeurigen kritikus tevreden zou stellen

— in het impulsieve omhoogwerpen van

den opgerichten kop en de emotioneele

vitaliteit van den wiegelenden vorm, in het

wonderbaarlijke rhythme van de golvende

of spits toeloopende lijnen en contouren,

tezamen met den kronkelenden langen

slurf, fijne lip, naar binnen gekrulden

fantastischen horen, fijne, gekromde poo-

ten, de prachtige lijn van nek en lichaam,

eindigend in sierlijke arabesken, worden
deze slechts geevenaard door de prach-

tige Makara-koppen van het klassieke

Java, met welk land er meer dan acciden-

teele gelijkenis is. Als het Javaansche „Ka-
la-Makara” ornament iets te maken heeft

gehad met Indische modellen, dan zou de

inspiratie klaarbhjkelijk gekomen moeten
zijn van de prachtige omamenteele poor-

ten van de 8ste eeuwsche tempels van
Orissa, welke bekroond worden met een

breedgerekt Kirttimukha-masker en ge-

flankeerd zijn door krachtige Makara-
koppen en relief (fig. 9 en 10). Het fijne,

kantachtige beeldwerk, dat uit het achter-

lijf van dergelijke miniatuur Makara’s

te voorschijn komt, bedekt vaak de ver-

tical paneelen van de ,,Bada”nissen, in

spiraal kruUen van een geraffineerde fijn-

heid en rijkdom.

Met het begin van het klassieke tijd-

perk in de Orissa kunst verdwijnt het fan-

tastische motief min of meer. De tempel

van Mukte^vara (Bhuvane^vara, 10® eeuw)
is vooral bekend om zijn vrij-staande

Makara-Torana, versierd aan de geboorte

van den massieven half-cirkelvormigen

boog met een paar uitstaande, groote,

zware Makara-koppen met uitpuilende

oogen, opengesperde kaken, voorzien van
twee rijen tanden en korten, opstaanden

slurf, een paar verornamenteerde slag-

tanden, doch zonder eenig bloemachtig

achterstuk (fig. ii). Banden van lofwerk,

tevoorschijn tredend uit kleine koppen zijn

00k toegepast op het horizontale lijstwerk

van de fantastische ,,rekha” uitbeeldingen

aan den voet der ondersteuningspilaren

en elders onder den „bho” ^). Dientenge-

volge zijn de koppen op de uiteinden van
den Lingaraj (Bhuvanefvara, 1000 A.D.)
eigenaardig vervormd tot fantastische krul-

len, welke slechts een zwakke echo inhouden

van den oorspronkelijken diervorm (fig. 2).

Een speciaal kenmerk van latere tempels

is de z.g. ,,Vana-Jiva-Ghatita-Latakama”,

paneelen en pilasters versierend, welke

vaak in hun ijle krullen en lussen kleine

Makara-koppen inhouden. Paren van deze

afbeeldingen zijn ook aangewend aan den
voet van den voomaamsten ,,bho” op de

noordelijke facade van den Lingaraj toren,

inplaats van aan de vleugels, als in de

oudere structuren. Ze schijnen niet zoo

hoog aangebracht te zijn op den Ananta
Vasudev (Bhuvane^vara, i2e eeuw), doch

verheffen zich hooger, aan beide zijden

van het binnenpaneel, dat genoemden
ornamentalen boog van den Cikhara onder-

steunt. De koppen kenmerken zich door

zwaarte en compactheid en hebben stijve

en zeer korte slurven. De ontelbare minia-

tuur chaitya-vensters, welke het voetstuk

sieren van den Surya-Deul, Konarak(i3e

eeuw A.D.), zijn elk voorzien van het tra-

ditionneele paar Makara-koppen aan den
voet, verschillend gemodelleerd, terwijl

de driedeelige bogen, welke de beelden

bekronen, nl. de zwevende Krishna-figuur

met Gopini’s, in dergelijke typische kop-
pen eindigen ®). Doch de spuier van Maya-
devi’s tempel, eveneens te Konarcik, is

bijzonder aantrekkelijk, ondanks de zware,

grove trekken en de uiterst convention-

neele behandeling (fig. 13).

1) Cohn, Indische Plastik, Berlin, 1923, PI. 54.

2) Cohn. ibid. PI. 76.
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4 Mathura, Iste eeuw v. Chr. 5 Mathura, iste eeuw v Chr
(Cousens) (Cousens)

8 Chalukya Architectuur, lOUe
eeuw A D. (Cousens)

9. Vaital Deul. Bhuvane^vara, 10. Prambanan, Midden-Java, II. Miikte^vara, Bhuvanecvara
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DE SAKOLA KABOEPATEN
en haar leerplan

door

R. MEMED SASTRAHADIPRAWIRA.

Over enkele maanden begint weer de

nieuwe cursus van tal van scholen, niet

alleen in de groote steden en in de dis-

trictshoofdplaatsen, doch ook in de klei-

nere centra stroomen tal van nieuwe leer-

lingen de schoollokalen binnen om zich

langs den geeffenden weg voor te bereiden

voor hun levenstaak. De plaatselijke debi-

tanten van het centrale Depot van Leer-

middelen, dat te Batavia in den rechter-

benedenvleugel van het ,,Kantor Pales”

(Departement van Financien) aan het

Waterlooplein gevestigd is, maken goede

zaken. Boekenlijsten schrijven voor hetgeen

er besteld moet worden, en van alles is

ruime voorraad beschikbaar. Natuurlijk,

zal men zeggen, dat is toch van zelf spre-

kend. Hoe zou het anders kunnen? Een
goed geordend schoolwezen brengt dit

onmisbare nevenbedrijf van zelf met zich

mee. En omdat het zoo van zelfsprekend

is, kan men zich thans haast niet meer
indenken, dat deze onderwijsvoorziening,

deze vele en veelsoortige scholen in haar

weloverwogen gradatie, waar onderricht te

kust en te keur wordt geboden, toch nog
nauwelijks een menschenleeftijd oud is.

En de leermiddelenvoorziening? De
lectuur van eenige handschriften uit de
tweede helft der vorige eeuw, bewaard
gebleven in de bibliotheek van het Kon.
Bataviaasch Genootschap, deed mij be-
sluiten van dit nog nauwelijks voorbij-

zijnde, maar toch reeds legendarische en
veelal nog slechts anecdotisch bekende
verleden iets in Djawa te vertellen.

De opkomst van het onderwijs ligt

eigenlijk pas in de vorige eeuw.
Daendels beval in zijn instructie voor de

regenten van Java’s N. O. kust ,,dat ge-

zorgd moest worden voor het onderwijs

van de jeugd in zeden, gewoontens, wetten
en godsdienstige begrippen van den Javaan
en het oprigten van de daartoe in de res-

pectieve hoofdnegorijen en districten

benoodigde scholen”, maar daarvan kwam
niets tot stand. Ook na het herstel van het

Nederl. gezag vergenoegde de Regeering

zich langen tijd met het instellen van
onderzoekingen en het ondersteunen van
de oprichting van enkele scholen, zonder
dat tot krachtige maatregelen werd over-

gegaan, niettegenstaande de instructie voor

de regenten op Java van 1819 hun opdroeg
,,de Inlandsche scholen zooveel mogelijk

uit te breiden en te zorgen dat zoovele

kinderen als mogelijk was, in het lezen en

schrijven zouden worden onderwezen en
hun vroegtijdig geleerd werd wat de

plichten van goede en deugdzame men-
schen zijn”.

Intusschen werd het z.g. Cultuurstelsel

ingevoerd, waarbij de batig-slot politiek

een groote rol speelde, zoodat aan de uit-

breiding van scholen voor de Inheemsche
bevolking vanzelf niet te denken viel. Zoo
weinig gaf de toenmalige Regeering om de

belangen van het Ini. onderwijs, dat een

verzoek van de Residenten van Banjoemas
en Krawang om respectievelijk f 30.— en

f 20.— ’s maands voor de bezoldiging van
Ini. onderwijzers werd afgewezen.

Eerst in 1848 ging de Regeering zich

met het Ini. onderwijs bemoeien en in

hetzelfde jaar werd op de begrooting een

som van f 25.000 ’s jaars voor de oprich-

ting van scholen onder de Javanen uitge-

trokken, voornamelijk bestemd voor de

opleiding van Ini. ambtenaren. Zes jaren

later, in 1854, werden scholen voor de

Inlandsche bevolking in het algemeen op-



gericht, doch een kweekschool voor In-

landsche onderwijzers op Java werd pas in

1851 te Soerakarta en in 1866 te Bandoeng
in het leven geroepen.

Ziedaar een kort historische overzicht

van het Inlandsch onderwijs in Nederl.

Indie vanaf den Compagniestijd tot 1866,

zooals het in de Encyclopaedie van Neder-
landsch-Indie uitvoerig vermeld staat.

Den aandachtigen lezer zal het merk-
waardige feit zeker niet ontgaan zijn, dat

men met het geven van onderwijs — zij

het 00k allergebrekkigst — begon in het

jaar 1848. terwijl met de vorming van Ini.

onderwijzers pas eenige jaren later werd
begonnen. Onwillekeurig rijst nu de vraag;

Wie gaf dan het onderwijs en hoe?

In het voorgaande werd reeds opge-

merkt, dat aan de regenten van voorheen

in hunne instructie werd bevolen voor het

onderwijs aan de Inheemsche jeugd te

zorgen. Dat dit voor de Inlandsche hoofden

een zeer moeilijke taak was, lijdt geen

twijfel. Sommige hunner toch konden zelf

nauwelijks behoorlijk lezen en schrijven,

kennis van paedagogie bezaten zij even-

min, want 00k zij hadden geen school

bezocht. Er wordt zelfs verteld dat onder

de West-Javaansche regenten van ruim
honderd jaar geleden, er eenige waren die

een officieel stuk eenvoudig met een kruisje

onderteekenden, de z.g. tapak djalak

(spoor van een lijster), omdat zij de schrijf-

kunst niet verstonden, en zeker de Lat.

karakters niet meester waren.

Voor de juistheid van bovenstaande

mededeeling kan ik evenwel niet instaan,

maar zeker is het, dat heden ten dage nog
steeds verhalen in omloop zijn, die het

bovenstaande kunnen bevestigen. Voor-
namelijk van lagere hoofden weet men
veel anecdoten te vertellen, waarvan een

enkele hier moge volgen.

Een assistent-wedana kreeg van zijn

nieuwen chef de opdracht rapport over

het beplanten der rijstvelden in zijn onder-

district uit te brengen. Uitdrukkelijk ver-

zocht de nieuwe baas het rapport op schrift

te stellen, niet wetende dat de assistent-

wedana noch lezen noch schrijven kon.

Onze onderdistrictshoofd verkeerde dan

00k in een zeer moeilijk parket, doch

spoedig klaarde zijn bedrukt gelaat op; hij

scheen iets gevonden te hebben dat hem
uit zijn netelige positie zou kunnen redden.

Wat deed nu de slimmerd?

Hij nam een stuk papier en schreef er

allerlei krabbels op.

,,Ziezoo”, dacht de goede man, ,,de

eerste moeilijkheid is reeds overwonnen,

nu ga ik naar de sawah’s om te zien hoeveel

bouws er reeds beplant zijn. Ook dat was

spoedig gebeurd. Toen liet hij zijn op-

passer bij zich komen, gaf hem het stukje

papier met de krabbels erop, zeggende:

,,Ga met den meesten spoed naar den
Wedana en geef ZEdele dezen brief. Maar
vergeet vooral niet hem te zeggen dat er in

mijn onderdistrict tot op heden reeds 45
bouws sawah’s beplant zijn”.

De oppasser gmg ermee been en de

Wedana ontving een tijdje later den

, .brief”. Maar hoe hij ook tuurde, hij kon

er geen woord van begrijpen. Ten einde

raad vroeg de bestuursambtenaar aan den
oppasser wat er toch in den brief stond.

Met een ernstig gezicht antwoordde de
brave man dat de brief een mededeeling

bevatte omtrent de uitgestrektheid der

beplante sawah’s. Een zucht van verlich-

ting ontsnapte den moedeloozen Wedana
doch spoedig ontstak hij over zooveel

brutaliteit in toorn en zei tot den oppasser:

,,Zeg aan je baas, dat hij mij in het vervolg

geen biief in Latijnsche karakters schrijft;

hij weet toch wel dat ik slechts aksara

Soenda ken!”

De Wedana, die geen Latijnsch schrift

had geleerd, meende werkelijk dat die

krabbels aksara Ropen (Lat. karakter)

waren.

Even typisch als vermakelijk is het

volgende:

Eens zou de Regent van X met den
Resident en den Ass. Resident op tournee

gaan naar een ver gelegen district, dat

bovendien zeer bergachtig was.

Een week tevoren gaf de Regent zijn
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secretaris (mantri kaboepaten) last het

betrokken districtshoofd schriftelijk te

verzoeken drie groote paarden in gereed-

heid te houden, nl. een voor den Resident,

een voor den Ass. Resident en een voor

den Regent zelf.

De Mantri kaboepaten, die alleen Soen-

daneesche karakters kende, schreef den

Wedana dan ook in dit schrift. Door een

speciale bode werd het schrijven bij den

geadresseerde bezorgd en de Regent ver-

keerde in de meening dat zijn opdracht

stipt zou worden uitgevoerd.

Het epistel bezorgde ons districtshoofd

echter een paar slapelooze nachten, zooals

nader blijken zal.

Op den derden dag nl. ontbood onze

plichtsgetrouwe bestuursambtenaar alle

dessahoofden van zijn district en gaf hun,

tot aller verwondering natuurlijk, den last

groote rivierschildpadden te vangen. En-

kele loerah’s, wier ressort niet aan een

groote rivier grensde, zaten — hoewel ze

openlijk geen bedenkingen durfden te

maken — eenigszins met de zaak verlegen,

doch men had toen de gewoonte niet over

een ontvangen opdracht te redetwisten,

doch ze blindelings uit te voeren, hoe

moeilijk zulk een lastgeving ook mocht

zijn.

Het bevel was dan ook spoedig uitge-

voerd en elk desahoofd bracht een schild-

pad naar de kawadanan.

Weldra brak de gewichtige dag aan en

tegen het vastgestelde uur kwamen de

hooge gasten met eenige praalvertoon aan.

Nadat ze een poosje in de kawadanan

uitgerust hadden, gaf de Regent het dis-

trictshoofd te kennen dat hij met den

Resident en den Assistent-Resident naar

de bergen wilde gaan en dus vroeg hij om
de rijpaarden, waarover hij een brief had
laten schrijven. Maar bij het hooren van

’s Regents onverwachts verzoek, keek de

Wedana alsof hij het in Keulen hoorde

donderen. Rijpaarden? Neen maar, hij had
toch geen last gekregen paarden in gereed-

heid te houden! Zou hij zich vergist heb-

ben? Onmogelijk, het stond duidelijk in

de brief dat de Regent om schildpadden

vroeg en niet om paarden. Wei had hij

het verzoek wat vreemd gevonden, doch
hij achtte het niet noodig den Regent terug

te schrijven om hem te vragen of er geen
vergissing in het spel was, omdat de tijd

zoo kort was en vooral ook wijl hij vreesde

voor een onbevattelijk mensch te zullen

worden uitgemaakt. En wie weet of
ZHEdele geen liefhebber was van schild-

padsoep

!

Wat was dan het geval?

De Mantri kaboepaten, die nota bene
voor de knapste prijaji van het heele regent-

schap gold, was zoo onbedreven in den
schrijfkunst dat men in zijn schrift geen
paard van een schildpad kon onderscheiden.

,,Hoe is dat mogelijk”, zal men zeggen,

die twee woorden verschillen toch zoowel
in klank als in aantal lettergrepen zooveel

van elkaar, dat je het woord paard on-
mogelijk schildpad zal lezen!

Men moet echter weten, dat paard in

het Soendaasch koeda is, terwijl schildpad

koeja genoemd wordt. Nu verschillen de
letters da en ja in het Soend. letterschrift

in vorm heel weinig van elkaar, zoodat men
bij een slordig schrift de letter da{ta)

gemakkelijk voor j

a

(lun) kan aanzien. En
zoo was het ook het geval in den door den
Mantri kaboepaten geschreven brief. De
man schreef zoo slecht, dat dit de oorzaak

werd van deze vermakelijke vergissing.

Deze beide anecdoten heb ik hier ver-

teld niet met de bedoeling de Ini. hoofden

van voorheen belachelijk te maken, doch

slechts ter illustratie van hetgeen in het

voorgaande omtrent de ontwikkeling van

de Ini. bestuursambtenaren in den ouden
tijd is gezegd. Het zal thans ook duidelijk

zijn, dat de zorg van de regenten voor het

Ini. onderwijs in die tijden veel te wenschen
moet hebben overgelaten.

Het valt echter niet te ontkennen dat

het regentencorps van voorheen ook wel

eenigszins ontwikkelde leden telde. Tot de

loffelijke uitzonderingen kan, zonder an-

deren te miskennen, stellig worden ge-

rekend de toenmalige regent van Tjiamis,
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R. A. A. Koesoemadiningrat, die in het

jaar 1839 in die functie werd benoemd.
Deze regent toch was de eerste die de

Regeering bij de organisatie van het Ini.

onderwijs daadwerkelijk steunde. Tal van
handschriften of van zijn hand of op zijn

last geschreven ten dienste van het onder-

wijs, zijn er de bewijzen van, welke hand-

schriften thans deel uitmaken van de

Bibliotheek van het Kon. Bataviaasch

Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen.

Thans over het onderwijs zelf.

Het behoeft zeker geen betoog, dat

gezien de geringe schoolsche ontwikkeling

van de meeste regenten, aan wier zorg het

onderwijs voor de Inheemsche jeugd was
toevertrouwd, er van een behoorlijke orga-

nisatie geen sprake kon zijn. Bovendien

ontbrak het hun aan ervaring en middelen

om het onderwijs op westerschen leest te

schoeien.

Zoo werden de onderwijzers, welke des-

tijds de algemeene benaming van ,,mester”

(verkorting van schoolmeester) kregen, ge-

creeerd uit de besten onder het schrijvers-

personeel van den regent. Deze school-

meesters liet men geheel de vrije hand en

zij gaven hun leerlingen les naar eigen

goeddunken. Een vast en uniform leerplan

hadden ze niet, terwijl het onderwijs niet

gebonden was aan een of ander wettelijk

voorschrift. Boeken werden niet gebruikt,

omdat deze toen nog niet bestonden, zoodat

de schoolmeesters genoodzaakt waren zelf

een verzameling leerstof bijeen te garen.

Van deze verzamelingen zijn enkele exem-
plaren bewaard gebleven in de Bibliotheek

van het Kon. Bataviaasch Genootschap

van Kunsten en Wetenschappen. Zoo be-

vat Soend. handschrift No. 69 de vier

hoofdbewerkingen der Rekenkunde, bene-

vens taaloefeningen en korte zedekundige

verhalen, w.o. het welbekende verhaal van

den Japanschen steenhouwer, welke laat-

sten waarschijnlijk als leesoefening in de

hoogste klasse werden gebruikt. Een lees-

boek, of liever gezegd ,,leeshandschrift”,

hadden ze 00k tot hunne beschikking, zoo

als men uit de handschriften Nos. 61 en 124

kan lezen. De verhalen die daarin voor-

komen, zijn zonder uitzondering van zede-

kundigen aard, en beantwoorden dus ge-

heel aan de bedoeling van de m.g. instruc-

tie, nl. dat onderwijs gegeven moest worden

in zeden, gewoontens, wetten en godsdien-

stige begrippen enz.

Zooals eerder is gezegd, had men geen

uniform leerplan, terwijl het onderwijs zelf

niet gebonden was aan eenig wettelijk voor-

schrift. Het eenige waaraan de onderwijzers

zich te houden hadden, was te handelen

in den geest van de regenten-instructie.

Dit is de oorzaak, dat naast de gewone

vakken van lager onderwijs 00k wetskennis

werd onderwezen (vide Hs. No. 97), meer

nog, de Ini. jeugd werd, zooals blijkt uit

de Hss. Nos. 82 en 122, ook onderwezen

in landmeten, anatomie en cosmographie.

En zoo kreeg het onderwijs een eenigszins

uitgebreid karakter, ja, de sakola kahoe-

paten kan gerust als de voorlooper van de

oude hoofdenschool worden beschouwd.

In verband hiermee lijkt het mij niet

ondienstig de inhoud der bovengenoemde
handschriften in beschouwing te nemen,

opdat men zich een denkbeeld van het peil

van het onderwijs in bedoelde vakken zal

kunnen vormen.

Allereerst moet ten aanzien van de land-

meetkunde worden opgemerkt, dat in Hs.

No. 82 voornamelijk de meest eenvoudige

meetinstrumenten met behulp van teeke-

ningen zijn beschreven met een toelichting

omtrent het gebruik daarvan. Een theodo-

liet-boussole of een boussole-transpontagne,

welke instrumenten thans bij groote land-

opmetingen worden gebruikt, komen daar

niet in voor. De eenige meetinstrumenten

welke in bedoeld handschrift beschreven

worden, zijn : het meetkruis en de meet-

ketting.

Ook de kennis van de meetkunde, welke
bij het landmeten noodig is, beperkt zich

tot die der eigenschappen van hoeken en
lijnen, terwijl ook enkele voorbeelden van
berekeningen, ter vaststelling van de uit-

gestrektheid van de opgemeten gronden

201



worden gegeven; o.a. komt de bekende
formule (a + b)^ hierin voor.

Men ziet dus dat bet onderwijs in die

vakken niet op bijzonder hoog peil stond.

Hetzelfde geldt ook van de anatomie en de

wis- en natuurkundige aardrijkskunde; bet

eerst genoemde vak omvatte voornamelijk

bet menscbelijk licbaam, de bloedsomloop

en de werking van de verscbillende orga-

nen, terwijl de cosmograpbie niet verder

kwam dan tot de bebandeling van vorm,

beweging en zwaartekracbt der aarde, ter-

wijl ook bijv. zons- en maansverduistering

besproken worden.

Levert de leerstof zelf geen bijzonder-

beden op, de wijze ecbter waarop deze

onderwezen werd, is vermeldenswaard. Zij

is nl. gesteld in den vorm van een piwoe-

lang (raadgeving), al dan niet in dicbt-

maat gescbreven.

Typeerend is verder de manier waarop
scbrijver bet bebandelde onderwerp ver-

klaart. Hij laat twee personen een gesprek

voeren, in dit geval een ongescboold adel-

lijk persoon en een eenigszins ontwikkelde

jongeling.

De ongescboolde persoon brengt dan
zijn ouderwetscbe opvattingen over bv.

de maansverduistering op bet tapijt,

welke door den ontwikkelden jongen man
werden bestreden met de door bem op
school opgedane kennis.

O.a. zei de ouderwetscbe menak: „Voor
zoover ik van mijn ouders geleerd beb,
wordt een zons- of maanseclips veroor-

zaakt door bet feit, dat deze beide planeten
in ecbtvereeniging met elkaar treden. Men
zegt ook dat de maan door een groote
naga-slang wordt ingeslikt”.

,,Dat is wel mogelijk”, antwoordt de
gescboolde jongeling, ,,maar zoo iets gaat
mijn verstand te boven. Immers, indien
bet waar was dat de zon in bet buwelijk
treedt met de maan, door welke vereeni-

ging een verduistering zou ontstaan, dan
begrijp ik niet, waarom de maan uit baar
buwelijk met de zon geen kinderen beeft

gekregen. En als de verduistering inder-
daad veroorzaakt wordt door bet feit, dat

de maan door een nagaslang is ingeslikt,

zouden er tocb geen zon en maan meer
zijn in bet beelal, of er moeten reserve

manen en zonnen bestaan. Hoeveel keeren

bebben er sedert bet bestaan van de wereld
niet verduisteringen plaats gebad en tocb
blijven zon en maan bestaan!”

Zoo kan ik meer voorbeelden aanbalen,

docb met bet bovenstaande meen ik vol-

doende te bebben aangetoond in boeverre

de oude leermetbode paedagogiscbe waarde
beeft.

Terloops beb ik opgemerkt, dat de band-
scbriften al dan niet in dicbtmaat zijn ge-

scbreven. Met de meeste ervan is dit wel
bet geval; zelfs een eenigszins wetenscbap-
pelijk werk als de verbandeling over de
Recbterlijke Organisatie, vervat in Hs.
No. 97, van de band van den m.g. Regent
van Tjiamis, is in temhang gescbreven. Dit
beboeft ecbter geen verwondering te wek-
ken, indien men bedenkt, dat bet dicbten

bij de oude Soendaneezen vooral een middel
was om bet gelezene gemakkelijk in bet

gebeugen op te doen nemen. Het is een

feit, dat bet voor den ouden Soendanees
veel gemakkelijker is bet gelezene te ont-

bouden, zoo dit in dicbtmaat gescbreven

is, dan wanneer betzelfde onderwerp in

proza is gesteld. In zijn inleiding beeft

scbrijver dan ook terecbt opgemerkt, dat

bij, hoewel bij maar al te goed wist, dat bij

geen dicbter was, bet onderwerp desniette-

min in dicbtmaat zou bescbrijven, omdat
bij ervan overtuigd was dat de Soenda-

neezen meer van poezie dan van proza

bielden. In deze verklaring ligt tevens op-

gesloten bet antwoord op de vraag, waarom
de Soendaneescbe literatuur grootendeels

uit poezie bestaat.

Hoewel bet peil van bet Ini. onderwijs

door de ijverige bemoeiingen van R. A. A.

Koesoemadiningrat, enkele jaren na de

invoering, reeds eenigszins gestegen was,

tocb kon er geen sprake zijn van meer
uitgebreid lager onderwijs in den zin van
bet buidige. Het valt evenwel niet te

ontkennen dat bet onderwijs langzamer-
band moeilijker is geworden, waardoorde
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uit het schrijverspersoneel van het regents-

kantoor gecreeerde schoolmeesters niet

meer voor hun taak berekend waren. En
aangezien de betrekking van schoolmeester

innig verbonden scheen te zijn met het

B. B. ambt, stuurden eenige hoogge-

plaatste Ini. ambtenaren hun zonen naar

elders om schoolsche kennis te vergaren,

die zij later en als onderwijzer en als be-

stuursambtenaar noodig hadden. Maar
toen bestonden er nog geen scholen,

waar men voor onderwijzer kon studeeren,

immers, de kweekschool te Bandoeng werd
pas eenige jaren later opgericht, zoodat

men genoodzaakt was de begeerde kennis

bij iemand anders op te doen, zooals het

geval was met den oud-Regent van Ban-

doeng, R. A. A. Martanagara. Deze is

ook schoolmeester geweest en kreeg zijn

eerste onderricht zoowel in de school

-

vakken als in de Javaansche taal van den
bekenden schilder Raden Saleh.

Zoo bleven de bovengeschetste onder-

wijstoestanden voortbestaan tot ongeveer

het jaar 1866. Na dien viel er eenige ver-

andering waar te nemen, welke haar oor-

zaak vond in de aanstelling van een in-

specteur voor het Ini. onderwijs in 1864

en mede in de oprichting van het Depar-

tement van Onderwijs, Eeredienst en Nij-

verheid, dat een groote stoot aan de ont-

wikkeling vanh et Inlandsch onderwijs gaf.

Sedert dien tijd werd krachtig op dit gebied

gewerkt, het toezichtuit gebreid, o.a. door

de aanstelling van adjunct-inspecteurs,

terwijl het aantal scholen aanmerkelijk

werd vermeerderd. Ze werden niet meer
ondergebracht in een der bijgebouwen van

de regentswoning, doch in speciaal daartoe

opgerichte gebouwen. De naam Sakola

kaboepaten geraakt langzamerhand in ver-

getelheid, maar dank zij de bibliotheek van

het Bataviaasch Genootschap, die de

,,schoolboeken” bewaarde, kan men zich

van omvang en aard van het geboden on-

derricht een voorstelling maken.
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LOEDROEK

door

R. AHMAD WONGSOSEWOJO.

Elders in dit nummer is afgedrukt een

artikel van den heer H. O., getiteld:

Pantoens in het Javaansch — ten rechte: de

Javaansche parikan’s, welke men vaak

voorgedragen hoort door een Loedroek-

gezelschap. Aangezien door den heer H. O.
daarin een beschrijving van de Loedroek

zelf niet is gegeven, is het wellicht niet on-

dienstig deze vertooning hieronder korte-

lijks te beschrijven.

Loedroek is een volkstooneel-gezelschap

bij uitnemendheid in Soerabaja en omge-
ving (Sidoardjo, Bangil, Grissee, Modjo-
kerto en Djombang). Niets blijkt er zoo

machtig om het hart van de bevolking uren

lang in verrukking te brengen als juist de

Loedroek, De komedi-bangsawan, kron-

tjong concours, optreden van Solosche dan-

seressen enz. mogen — hoewel ze ontegen-

zeggelijk ook tot de favorieten van het

Soerabajaasch Inheemsch publiek behooren
— toch niet als Loedroek bogen op de on-

verdeelde belangstelling van de bevolking.

Als de Loedroek ergens zal optreden, komt
het publiek spoedig genoeg precies te

weten plaats en tijd daarvan. Want het

bericht over dat op handen zijnde optreden

verspreidt zich als een loopend vuur door

de kampong. Schel gekleurde affiche’s langs

de straten geplakt, advertenties en aan-

kondigingen in de dagbladen en perio-

dieken blijken daarvoor onnoodig te zijn,

iets waarop de moderne gezelschappen

werkelijk jaloersch mogen wezen. Van hein-

de en verre komen mannen, vrouwen en

kinderen toestroomen naar de plaats des

vermaaks.

Het is daarom, dat men bij huwelijks-

of besnijdenisfeest daar ter plaatse, zoo
men de uitgenoodigden en het nonton-
lustige publiek op een goede attractie

wenscht te onthalen, als het maar eenigs-

zins mogelijk is niet nalaat een Loedroek-

gezelschap te huren.

Een van de bekende— zoo niet het meest

bekende — Loedroek-gezelschappen te

Soerabaja is de Loedroek Genteng, dat op
het terrein van de Jaarmarkt van Soerabaja

onverzwakt de lauweren van een steeds tal-

rijk publiek jaar na jaar heeft mogen oog-

sten.

Evenals het bangsawan- of topeng-

gezelschap heeft de Loedroek een geva-

rieerd repertoire, doch de lakon is eenvou-

diger van inkleeding en compositie. Ook
beschilderde schermen en coulissen, of

mooie met goud versierde kleedingstukken

en bizondere kunstverlichting, — elders

onmisbaar — heeft de Loedroek niet noo-

dig. De terop (tijdelijke loods), waar een

huwelijks- ofbesnijdenisfeest gevierd wordt,

met de toebehoorende verlichting, doet

evengoed dienst als het wel ingerichte

tooneel van een modernen schouwburg.

Boven en om de speelplaats hangt men aan

korte of lange touwen allerlei koekjcs als:

rengginang, opak, lepet, koepat enz. Als de

Loedroek-muziek [bestaande uit een trum-

pet, een ksndang, een djidor, een angkloeng,

soms daarnaast nog een tjimploeng (drie

kleine terhangs) en een gong] opgesteld

is, kan, ongeveer te negen ure in den

vooravond, de voorstelling een aanvang

nemen om pas te eindigen als het ochtend-

gloren de komst van den nieuwen dag aan-

kondigt.

De ,,stampvolle zaal” wacht buiten de

terop geduldig op het aanvangsuur, gezel-

lig koutend over koetjes en kalfjes, hier

strootjes rookend, daar sirih kauwend;

vele kinderen oordeelen het noodig om
niet langer te talmen met het uitgeven van

hun centen voor snoeperijen. Ze zullen het

straks immers vanwege de voorstelling niet

204



meet zoo rustig kunnen doen. Niet zelden

hoort men door het gegons der gesprekken

heen nu al hartelijk gelach, afgewisseld door

onderdrukt gegichel. Men is bezig leuke

herinneringen van vroegere voorstellingen

op te rakelen. In een woord: men verkeert

bij voorbaat in feeststemming.

Eindelijk kondigt de muziek aan dat de

voorstelling direct zal beginnen. Een echt

Loedroekspel is het echter nog niet. Men
begint in den regel met poetjoekan (een

voor-spel).

Eerst daarna verschijnt ten tooneele

Besoet, de hoofdfiguur van de Loedroek,

voorstellende een jongeling, die den huw-
baren leeftijd bereikt hebbende, thans een

levensgezellin zoekt. Eigenaardig doet zijn

toilet aan. Bloot bovenlichaam, overigens

bedekt door mori (witte kain) ietwat slordig

om het lichaam geslagen, en met een stuk

lawe, om de lendenen vastgemaakt. Zijn

hoofd is bedekt met een roode dan wel

zwarte muts of met een eveneens witten

hoofddoek. In de hand houdt hij een bran-

dende toorts. Maakt zijn verschijning in

zulk een kleederdracht reeds een koddigen

indruk, zij wordt nog lachwekkender door

zijn schijnbaar slordig geschminkt gezicht.

Een kapmes met afgeslagen punt (van hout

vervaardigd) maakt zijn algeheele wapen-
rusting uit.

Dit is de ziel van de Loedroek. Met hem
staat of valt het spel. Van hem hangen roem
en faam zoowel als kortstondig bestaan af.

Begeleid door een Loedroek-lied geeft

Besoet eerst een proeve van zijn dans-

vaardigheid om daarna zijn weg te vervol-

gen. Hij loopt met gesloten oogen. Onder-
weg komt hij een vrouw tegen (een man
in yrouwenkleeding), wier kleederdracht

zeer eenvoudig is. Ze begint met hem te

ondervragen, vanwaar hij afkomstig is,

wie zijn ouders zijn enz. Zij vertelt hem
voorts, dat zij een zoon heeft, die van huis

weggeloopen is. In Besoet meent zij haar

l) Naar men mij verteld heeft maken de mori en de
lawd een deel uit van de sadjdn door den feestvierder

klaargemaakt, De sddjdn bestaat uit: sirih, pinang, tabak,

pisang, rijst, petroleum, lawe, mori, een kam, een spiegel,

en geld rang wang segobang (± achttien en een halve cent).

zoon te herkennen, want hij lijkt in alle

opzichten sprekend op hem. Besoet echter

houdt mond en oogen hardnekkig dicht.

Als het de vrouw niet gelukt op haar vra-

gen antwoord van den jongen te krijgen,

wordt ze radeloos, haar geduld raakt uit-

geput en zij begint hem met een stok (pi-

sangbladnerf) te slaan. Eindelijk ontsluit

Besoet zijn oogen. Overtuigd zijnde dat

de jongeling inderdaad haar weggeloopen

zoon moet zijn en niemand anders, troont

zij hem mede naar haar huis.

Besoet treedt in het huwelijk met
Asmoenah (een man, als vrouw gekleed),

kleederdracht ook zeer eenvoudig. Om het

gemis van lange haren eenigermate bedekt

te houden, wordt een sjaal om het hoofd

geslagen, zoo dat slechts enkele haarlokken

op het voorhoofd uit de sjaal steken.

Besoet neemt een besluit om naar de

stad te gaan ten einde daar werk te zoeken.

Doch hij weet den weg erheen niet. Goede
raad is duur. Ten slotte waagt hij er op
maar geheel alleen te gaan, zijn vrouw
thuis achterlatende, en onderweg zijn kost

verdienende als potsenmaker. Een toekang-

kendang begeleidt hem en geeft hem ant-

woorden op zijn vragen. Door Besoet

wordt deze toekang-kendang Kang Djamino
genoemd. Al pratende en zingende doet

Besoet het publiek gedurig lachen. Dat is

trouwens de clou van de Loedroek.

Intusschen wacht de vrouw van Besoet

thuis tevergeefs op de terugkomst van
haar man. Door verlangen verteerd besluit

zij op een goeden dag hem te gaan zoeken.

Gelukkig niet zonder resultaat. Eterijen,

die zij medegenomen heeft, zet zij hem
voor. Besoet laat zich niet tweemaal uit-

noodigen om flink toe te tasten. Ook hierin

vindt Besoet volop gelegenheid om lach-

salvo’s aan het publiek te ontlokken. De
wijze van eten, van kauwen, van inslikken,

de gulzigheid, waarmede hij eet, dat alles

is zoo grappig, dat alleen een volslagen

tobber zich goed kan houden en niet mee-
lacht.

Doch Besoet zelf is niet zoo gelukkig als

het publiek. Want hij krijgt argwaan, dat
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zijn vrouw tijdens zijn afwezigheid zich

onledig gehouden heeft met een anderen

man. A1 de eterijen worden met drift uit

elkaar geschopt. Asmoenah mag niet meer

huiswaarts keeren, doch moet met hem ver-

der medegaan. Het beroep van potsenma-

ker wordt voortaan door beiden beoefend.

Op een gegeven moment, als zijn vrouw

bezig is een dansopvoering te geven, komen
eenige mannen uit de omstanders naar haar

toeloopen om mede te dansen; een daarvan

is Djoeragati Tjelep, iemand met een goed

postuur en als een volbloed Madoerees

gekleed. Mogelijk nadert deze Djoeragan

Tjelep Asmoenah al te vlak bij, of moedigt

Asmoenah hem al te veel aan om maar in

haar nabijheid te blijven dansen; hoe het

zij: Besoet en zijn vrouw geraken in woor-

dentwist. Besoet windt zich daarbij zoo op,

dat hij ten slotte zijn vrouw gelast een

van beiden te kiezen; hem of zijn rivaal.

Een moet er weg, vindt hij. Helaas blijkt

dat noodlottig te zijn voor Besoet. Want
de vrouw kiest de zijde van Djoeragan

Tjelep. Ook dit gedeelte van de lakon

biedt den optredenden personen veel ge-

legenheid tot het voeren van geestige ge-

sprekken of tot het zingen van lachlust-

wekkende parikan’s.

Ten slotte rukt Djoeragan Tjelep Besoet

de toorts uit de hand en loopt daarmede
met Asmoenah weg, tot vermaak van het

publiek.

Het toeval wil dat Djoeragan Tjelep en

Besoet daarna elkaar tegenkomen en wel

op een markt. Een vechtpartij is onver-

mijdelijk. De toorts wordt uitgeblazen.

Besoet maakt zich klaar voor den strijd.

Zijn witte kain slaat hij tot een tjawH op,

de lawi die hij tot dusver om de lendenen
heeft, slaat hij om zijn hals tot een lus.

Kruipend betreedt Besoet de strijdarena.

De handige Djoeragan Tjelep, dat ziende,

grijpt naar de om den hals hangende lus

van zijn tegenstander, en in een slag is hij

overwinnaar

Aldus ongeveer de grondlakon van de
Loedroek. Men kan willekeurig aan de la-

kon een ander aspect geven door ze saam
te weven met allerlei bekende voorvallen

of verhalen. Zij blijven alle echter binnen
den gezichtskring van het publiek; trou-

wens, de spelers zijn ook eenvoudige men-
schen uit de kampong, in niets boven het

gewone publiek uitstekend, in het dage-

lijksch leven meestal arbeiders in een of

andere werkplaats of fabriek.

Zooals gezegd maakt grappigheid de
hoofdschotel van de Loedroekopvoering

uit. Het geheele stuk draait om de grappen
en grollen der spelers. De optredenden
veroorloven zich daarbij veel vrijheid, al

te veel soms, om alles, maar dan ook let-

terlijk alles, uit te flappen, allerlei wan-
verhoudingen hekelend, wantoestanden,

slechte gewoonten, onrechtvaardig op-

treden van overheidspersonen, zware be-

lasting van het Land of van de Gemeente,
practijken van de geldschieters, intieme

verhouding van bepaalde personen, de
inhalige geestelijken enz. enz. Alles waar-
over in de kampong gepraat wordt, pas-

seert de revue, zooals hier en daar ook
blijkt uit de parik-an-verzameling van den
heer H. O.
Het publiek luistert er gaarne naar en

het amuseert zich bizonder. Immers het

ziet zijn eigen dagelijksche, zelfs intieme

leven in de kampong, zijn eigen leed, zijn

eigen wenschen en verlangens, door de
Loedroek vertolkt op geestige en veelal

rake wijze.

Als bizonderheid kan hier ten slotte ook
worden vermeld dat de bekende Studieclub
— onlangs tot Persatoean Bangsa Indonesia

omgevormd — te Soerabaja de zeer popu-
laire Loedroek-Doerasim voorde Studieclub
heeft laten optreden. Bij deze speciale

opvoering sprak de Loedroek vanzelf niet

enkel zijn eigen woorden, maar ook die

van de Studieclub-leiding, Na afloop van
de voorstelling is Doerasim door Dr.
Soetomo ,,gedecoreerd” in tegenwoordig-
heid van een zeer talrijk publiek. Het
heeft er alien schijn van, dat een echt volks-

tooneel als de Loedroek een uitstekend

propagandamiddel is om nieuwe ideeen
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enz. tot het echte volk te doen doordringen
niet alleen, maar ook om ze bij het volk

populair te maken.

Dit speciale optreden van
heeft voor zoo ver mij bekend
een goede pers gehad.

Doerasim
is dan ook
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PANTOENS IN HET JAVAANSCH
door

H.O.

Toen ik jaren geleden bezig was met de

studie van de Maleische pantoen en een

onderzoek naar de parallellen daarvan in

de naburige talen ^), kon ik in de werken

over de Javaansche taal- en letterkunde,

voor zoover deze mij toen toegankelijk

waren, niet vinden, dat er in bet Javaansch

ook iets dergelijks bestond. In het voor-

woord bij de woordenlijst van de door hem
uitgegeven Soendaneesche pantoens^) ver-

meldt C. M. Pleyte ook de Soendaneesche

,,sindir”, die in haar gewonen vorm vrijwel

met de hlaleische pantoen overeenkomt,

en wijst op de Javaansche ,,wangsalan”,

die echter een groot verschil toont met de

Maleische pantoens.

In latere jaren heb ik in Oost-Java wel

eens bij krontjong-uitvoeringen gehoord,

dat tusschen twee Maleische verzen ook

een meer of minder slecht Javaansch versje

werd ingeschoven, b.v.

Boeah ketjapi setengah mateng,

Lajang-lajang di Gondangdia,

Tidoer mengimpi nonahkoe datang,

Terbajang-bajang koe sangka dia.

Wonten poendi panggenan si Gatotkatja,

Si Djanaka saweg mretapa,

Wani soempah, wani soepata,

Digawa wong masoek ngakoewa.

Dari Blitar ka Soekaboemi,

Boenga meloer di pinggir kali,

Kitar (guitaar) berboeni serta menjanji,

Soedah tidoer bangoen kembali.

Dit waren echter uitzonderingen, die ik

meer voor een concessie aan het Javaansch

sprekend publiek hield.

1) Journal Straits Branch, Royal Asiatic Society, no.

85: The Malay Pantun.

2) Verhandelingen Bat. Gen. v. K. en W. Deel
LVIII, 4.

Niet zoo lang geleden vond ik een van
mijne oppassers, vroolijk meesmuilende,

met ongewonen ijver uit een smerig schriftje

strofen overschrijven. Bij nader onder-

zoek bleek, dat deze versjes in het Javaansch

waren gesteld en bij de ,,loedroek”-uit-

voeringen te pas kwamen. Loedroek was
toen in de mode te Soerabaja, en zoo kon ik

eene kleine collectie van deze versjes bij

elkaar brengen, die mij op 't eerste gezicht

echte pantoens leken te zijn, zooals zij in

het Maleisch bestaan. Hoe zij bij de loe-

droek te pas kwamen, kon ik toen niet

verder nagaan, en toen ik er tijd voor had,

was de loedroek reeds verdrongen door de

ketoprak. Ik geef hieronder de collectie

volledig, op gevaar af, dat enkele versjes,

die veel op andere gelijken, wel overbodig

zullen schijnen

Hoe voldoen nu deze Javaansche versjes

aan de eischen, die aan een Maleische pan-

toen worden gesteld? Deze eischen zullen

wij eerst als volgt vastleggen:

1) Vierregelige strofen, waarin regel een

met drie, regel twee met vier rijmt. Het
grond-schema is ongeveer dat van het

Maleisch sjair-vers:

Djikalau toean moedik dahoeloe,

Tjarikan saja boenga kembodja.

Djikalau toean mati dahoeloe,

Nantikan saja dipintoe sorga.

Hierin is echter de verregaandste vrij-

heid gelaten. De eerste helft van den eersten

en derden regel bestaat even vaak uit vier

lettergrepen als uit vijf, wat misschien van

de melodie afhangt, waarop de pantoen
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wordt gezongen. Veranderingen zijn ge-

makkelijk aan te brengen, b.v. regel een

en drie in bovenstaande pantoen kunnen
even goed met ,,kalau” in plaats van met
,,djikalau” beginnen.

2)

Er moet, behalve het rijm, eene zekere

,,assonantie” bestaan tusschen den eersten

en den derden, den tweeden en den vierden

regel, d.w.z. de woorden, die in den
derden resp. vierden regel worden gebruikt,

moeten reeds gesuggereerd worden door

den klank van de woorden gebruikt in

den eersten resp. tweeden regel. In het

bijzonder geldt dit voor de woorden v66r

de caesuur, b.v.

1) Ka Teloek soedah, ka Siam soedah,

2) Ka Mekah sahadja saja beloem,

suggereert

3) Dipeloek soedah, ditjioem soedah,

4) Dinikah sahadja saja beloem.

1) Djika koeloeroet padikoe ini,

2) Djika koeloeroet, petjah batang?

suggereert

3) Djika koetoeroet atikoe ini,

4) Djika koetoeroet, salah datang?

3

)

Er moet een zekere samenhang be-

staan tusschen den inhoud van het eerste

regelpaar en dien van het tweede.

Over dezen eisch loopen de meeningen
ver uiteen. De Maleiers beweren, dat in

een goede pantoen deze samenhang bestaat,

ofschoon het hun niet mogelijk was, mij

dit duidelijk uit te leggen. Abdoellah bin

Abdoelkadir Moensji beweert, dat er geen
samenhang bestaat, en dat de eerste twee
regels geen ander doel hebben dan het rijm

voor den derden en vierden regel te leveren.

Abdoellah bin Abdoelkadir was echter

geen volbloed-Maleier, en een echte school-

meester. Prof, van Ophuijsen geeft Abdoel-
lah gelijk {Het Maleische volksdicht, 00k
opgenomen in de inleiding tot Pantoen
Melajoe, ed. Volkslectuur No. 424) en
verklaart, dat hij in de pantoens, die hij

verzameld en gehoord heeft, tevergeefs

dezen samenhang heeft gezocht, en dat

het zoeken ernaar nutteloos is, omdat
zooiets niet bestaat.

De Engelsche geleerden Marsden, Craw-

furd, Wilkinson, Winstedt, hebben het

beginsel opgesteld dat het eerste regelpaar

een poetisch denkbeeld moet bevatten,

welks schoonheid gesluierd is, terwijl het

tweede regelpaar het gelijke denkbeeld in

zijne geheele, onbedekte schoonheid moet
toonen. Ik houd dezen eisch, waaraan het

oud-indische ^loka voldoet, zooals wij het

b.v. in het Dhammapada, in de Epen en

bij Kalidasa vinden, voor te streng voor de

Maleische pantoen. Ik heb de hypothese

geopperd, dat wij in de eerste twee regels

van de Maleische pantoen iets moeten zien

als het ,,hsing” in het Chineesch volksdicht,

dat V. von Strauss in het voorwoord tot

zijne vertaling van het Shi King als volgt

karakteriseert: ,,de vermelding van een

bijzonder natuurverschijnsel, of van een

bekend voorval, dat als eene zinrijke ara-

beske vooropgesteld wordt, om het na-

denken, het gevoel of de stemming voor te

bereiden op dat wat volgt”. (Hoeveel de

Maleische taal in het idioom gemeen heeft

met het Chineesch, zooals het gebruik van
de hulp-telwoorden, de demonstrativa enz.

enz. kan ik hier niet verder uiteenzetten).

Dr. Winstedt heeft deze hypothese

gedeeltelijk geaccepteerd in zijne inleiding

tot de tweede editie van de collectie Pantoen

Melayu (Malay Literature Series, Singa-

pore). Dr. Winstedt heeft 00k verder

uiteengezet, dat wij, om den samenhang
tusschen het eerste en het tweede regelpaar

te kunnen beseffen, niet alleen land en volk

der Maleiers, hunne zeden en gebruiken,

geschiedenis, literatuur en traditie, maar
ook nog hunne bloemen-, planten-, vruch-

ten- en vogel-taal moeten kennen, en dik-

wijls nog de bijzondere omstandigheden,
waaronder de een of andere pantoen is

ontstaan.

De samenhang tusschen het eerste en
tweede regelpaar van de tweede pantoens,

die ik boven als voorbeeld van ,,assonantie”

heb gegeven, zal wel duidelijk zijn. Wat
het voorbeeld voor den eersten eisch betreft
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zoo krijgt het eerste regelpaar eene diepere

beteekenis, als men weet, dat de kembodja-

bloem van den boom komt, dien wij overal

op de inlandsche begraafplaatsen vinden.

Het antwoord op deze pantoen:

,,Djangan tjarikan boenga kembodja,

Tjarikan saja boenga meloer,

Djangan nantikan di pintoe sorga,

Nantikan saja dipintoe koeboer”.

wordt dan ook duidelijker, want de meloer-

bloem, op Java meestal ,,melati”, is de

bloem, die vooral bij huwelijksfeestelijk-

heden te pas komt. Er is nog een ander

antwoord:

,,Apa goenanja boenga kembodja,

Saja tjarikan boenga tjempaka,

Apa goenanja di pintoe sorga,

Saja nantikan di pintoe naraka”.

Ik heb echter niet kunnen nagaan, wat
de beteekenis van de tjempaka-bloem in dit

opzicht is.

Dit zijn de drie hoofdregelen voor een
Maleische pantoen. De pantoen zou ech-

ter geen ..volksdicht” zijn, als deze rege-

ien niet zoodanig werden verwaarloosd,

in het bijzonder de tweede en derde, dat

men hen alien bij het bestudeeren van
een groot aantal Maleische pantoens dui-

delijk kan onderscheiden.

Eaten wij nu onderzoeken, in hoe ver

ook de bovenstaande Javaansche pantoens

aan deze regels voldoen.

Aan den eersten voldoen zij alle.

Ook de tweede regel, de „assonantie”,

wordt in het algemeen goed in acht geno-

men, zooals een oppervlakkig doorlezen

van de collectie reeds zal kunnen aantoo-

nen. Dit is ook van de Javanen met hunne
,,wangsalan” niet anders te verwachten,

en zoo zijn er reeds in de bovenstaande
kleine verzameling prachtige voorbeelden
van assonantie te vinden; een van de mooi-
ste vind ik b.v. No. 22:

Tak oekiri, tak oekiri.

Nek boendel, pena oengkal;

Tak pikiri, tak pikiri.

Nek njoendel, pena tinggal;

dat ons ook toont dat in het Javaansch,

evenals in het Maleisch, de i- en de oe-

klank in de assonantie equivalent zijn. Het
zal niet moeilijk zijn, reeds uit bovenstaan-

de kleine verzameling een lijstje bij elkaar

te brengen van vaste rijm-equivalenten,

zooals in het Maleisch b.v. ,,selasih” en
,,kekasih”, ,,poean” en ,,toean”. In het

Javaansch zouden wij in zoo’n lijstje kun-
nen opnemen ,,oekir” en ,,pikir” ;(zie No.

22, so, 51; in No. 133 komt echter ook,,ki-

kir” voor), ,,tjita” en tjinta”, ,,tjoetjoek”

en bodjo” (Nos. 80, 81, 82). Zit er echter

nog iets diepers in dan slechts een rijm-

equivalent? Ik heb er eens op gewezen,

dat in de Hindoe-wereld de ,,selasih” (ba-

silicum) eene plant is, die als bruid van
Krishna beschouwd en vereerd wordt^).

Ik zou in ,,oekir” (uitsnijden, uitsteken,

graveeren), het fijne moeilijke werk, dat

de hand doet, ook nog in ander opzicht

een ,,equivalent” kunnen zien van ,,pikir”,

het fijne, moeilijke werk, dat de hersenen

doen. En bestaat er geen samenhang tus-

schen ,,tjoetjoek” en ,,bodjo”, haarspeld

en echtgenoote? Op deze vragen verder

in te gaan is echter eene taak, die ik niet

aandurf.

Hoe staat het eindelijk met den derden
eisch voor de Maleische pantoen, dat er

een zekere samenhang moet zijn tusschen

de beteekenis van het eerste en het tweede
regelpaar, en wel, als ik mijn eigen hypo-
these mag gebruiken, dat het eerste regel-

paar moet bevatten ,,de vermelding van
een bijzonder natuurverschijnsel, of van
een bekend voorval, dat als eene zinrijke

arabeske vooropgesteld wordt, om het

nadenken, het gevoel of de stemming voor

te bereiden op dat, wat volgt?” Is iets der-

gelijks ook te vinden in bovenstaande

Javaansche pantoens? Mij dunkt van wel,

want zonder tot de finesses van de Javaan-

sche dichterlijke taal te zijn doorgedrongen,

kan ook het Europeesch gevoel dezen sa-

menhang vinden in enkele der versjes, b.v.

i) Note on the word Selaseh, Journal Mai. Branch
R.A.S.. IV, par III.
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3. Als je niet vast, zag dan, datje nietvast.

Dan behoef ik geen rijst te wasschen
(voor het eten v66r het aanbreken
van den dag in de vastenmaand).

Als je toch niet kan, zeg dan, dat

je niet kan,

Dan hoef ik je niet noodeloos te volgen.

(zie ook de variaties No. 68, 69, 70).

6 . Niet teveel ringen,

Een is genoeg, als hij maar bezet is

met een diamant.

Trouw niet met vele vrouwen,

Een is voldoende, mits ze een goede
vrouw blijkt te zijn.

22. Ik zit aan mijn snijwerk, ik zit aan
mijn snijwerk,

Als het (mes) bot wordt, moet je het

slijpen.

Ik zit te peinzen, ik zit te peinzen,

Als zij ontrouw wordt, moet je haar

laten loopen.

84. Een dali (vogel) pakt een glazemaker

(insect),

Zou ze dat niet doen, nu zij honger
heeft?

Ben je al getrouwd of nog niet?

Zoo niet, dan ben je de mijne. (vergl.

ook No. 104).

133. Ik ben aan het vijlen, ik ben aan het

vijlen,

In de wand is een gat, door een loe-

wak gemaakt.

Ik ben aan het denken, ik ben aan
het denken,

Als ze door een ander genomen
wordt: zoo is nu eenmaal mijn lot!

Zoo zijn er meer, waarin ook voor een
Europeaan de gedachten-associatie niet

moeilijk is, b.v.

tusschen het stuk gaan of breken van de
haarspeld, en het stukgaan en breken van
het huwelijk (Nos. 80, 81, 82);

tusschen de slang, die een regenworm
heeft gevangen en hem wel zal verslinden

en de angst voor haar 00m, als hij, haar

wenk volgende, de gesloten deur binnen-

gaat (No. 87, vergl. ook No. 147);

tusschen de belofte, dat, als zij een

baadje wil hebben, hij het zal naaien, en

de belofte, dat, als zij wil trouwen, hij

haar man zal worden;

tusschen ,,geen te dure katoentjes koo-

pen, omdat zij misschien later verkleuren”,

en ,,het niet te erg drijven, als men ver-

liefd is, omdat anders de menschen be-

ginnen te praten”, en in het antwoord

erop, tusschen het goed, als het verkleurt,

kan men aan den Chinees teruggeven”,

en ,,als de menschen beginnen te praten,

kan door aanzoek bij de ouders der zaak

weer in orde komen” (No. 108, 109);

tusschen een sarong, bedorven door een

gaatje van een brandende sigaret, en een

gelaat, dat bleek is geworden omdat de

jongeling te veel achter de meisjes heeft

aangeloopen (No. 113);

tusschen ,,dat men voorzichtig moet zijn,

eene muts met franje te dragen, als men
geen hadji is”, en „dat men voorzichtig

moet zijn, zich naast een meisje te zetten,

als men er niet zeker van is, dat men ook
haar uitverkorene is” (No. 117).

Zijn deze voorbeelden zonder veel moei-

te ook voor ons Europeanen verstaanbaar,

toch zullen wij den samenhang tusschen

het eerste en tweede regelpaar in de meeste

andere versjes niet kunnen begrijpen zon-

der bekend te zijn met al de bovengenoem-
de dingen, die Dr. Winstedt noodig acht,

om de geestigheid van een Maleische pan-

toen in het geheel te kunnen beseffen.

Bekendheid met de Javaansche gedach-

tenwereld zal ons waarschijnlijk ook hier

in verscheidene versjes een samenhang
toonen, die ons vooralsnog ontgaat. Men
zal de Javaansche waardeering (en den
smaak?) van sambalgoreng uit ketjipir-

vruchten en met te weinig vet gebraden
vleesch-draden (iwak aboen) moeten ken-

nen, om de moeilijkheid van de keuze
tusschen, of het vergelijken er van met
een chauffeur en een tuinjongen, die lui-

zen heeft, in No. 85 te kunnen beseffen.

Dus weet ik ook niet, of het juist is, dat ik
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in No. 78 eene gedachten-associatie zie, die

het wel tot een versje uit een Reisetagebuch

eines Philosophen zou kunnen verheffen.

De ondervolgende verzameling is betrek-

kelijk klein, en, stammende uit het loe-

droek-milieu, zeer zeker niet van het fijnste

allooi. Dat ik haar hier heb gepubliceerd,

en eene poging heb gedaan, haar aan de
hand van wat mij over de Malaische pan-
toen bekend is te analyseeren, geschiedt

slechts ten einde de volgende vragen te

stellen:

i) Hebben wij in bovenstaande vers-

jes met een nieuw verschijnsel te doen,

ontstaan misschien alleen in Soerabaja en
omstreken, onder den invloed van de kron-

tjong en uit de behoefte, iets dergelijks ook
in de loedroek te hebben, of bestaan er

verzen in dezen vorm als volksdicht ook
onder de Javanen, evengoed als onder de
Maieiers en Soendaneezen?

(Ik heb eens gehoord, dat ook in de Vor-
stenlanden zoo iets als de Maleische pan-
toen in het Javaansch zou bestaan, maar
heb geen gelegenheid gehad, er zelf naar

te informeeren. Vergl. ook in Prof. Dr.
Berg’s Pranatjitra-vertaling noot 2, p. 147,
en noot 3 op p. 349).

Mochten zulke versjes in het Javaansch

als werkelijk volksdicht bestaan, dan zou
ik gaarne eene grootere belangstelling er-

voor willen wekken. Misschien ligt het op
den weg van het Java-Instituut, dergelijke

verjes te doen verzamelen, ze door een des-

kundig Javaan te doen bewerken, zooals

Dr. Winstedt de door hem uitgegeven

collectie Pantun Melayu heeft bewerkt,

en van tijd tot tijd in dit tijdschrift te

publiceeren?

2) Als er iets als de Maleische pan-
toen in het Javaansch bestaat, worden er

dan in de eerste twee regels ook woor-
den in ,,wangsalan”-beteekenis gebruikt,

d.w.z. bestaat het verband tusschen het

eerste en tweede regelpaar niet alleen direct

door de origineele beteekenis en de asso-

nantie van de in de eerste twee regels ge-

bruikte woorden, maar ook nog indirect

door hunne ,,wangsalans?” Dit zou natuur-

lijk het begrijpen van Javaansche pantoens
door niet-Javanen nog moeilijker maken,
echter ook een wenk zijn, om de oplossing

van zoovele moeilijkheden, die wij ondanks
alles, wat er over geschreven is, bij het

streven naar recht verstand van de Ma-
leische pantoens nog ontmoeten, op nieu-

we banen te zoeken.

*

Tot zoover de inleiding van den heer

H. O.
In de overtuiging dat een vertaling der

parikans den lezer niet overbodig zal

voorkomen, heeft de Redactie den heer

R. Ahmad Wongsosewojo uitgenoodigd,

deze te willen bezorgen. Zij betuigt hem
en den heer Koesrin, die zoo vriendelijk

was de vertaling van kleine oneffenheden

te willen zuiveren, daarvoor gaarne haar

dank.

Mocht de deskundige lezer hier en daar

bezwaar maken tegen de weergave, dan

moge bedacht worden, dat door de soms
zeer elliptische uitdrukkingswijze en het

niet altijd even begrijpelijke Soerabajasch

dialect het accent licht verkeerd kon wor-

den gelegd.

Redactie.
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TEKST.
1. Soewal ireng klambi ireng,

Toekoe koepang dak ana stodoke.

Boedal bareng moelih bareng,

Mleboe gang dak weroeh ^nggoke.

2. Oela sawa saba ing alas,

Kasihane Kangdjeng Goesti.

Ala-ala gendake lawas,

Sagoeneme wong noeroeti.

3. Nek dak pasa kandaa dak pasa,

Dadi akoe dak moesoesi.

Nek dak bisa kandaa dak bisa,

Dadi akoe dak noetoeti.

4. Kidoel kali lor kali,

Kate njabrang dak ana wote.

Kidoel gati lor gati,

Tak timbang pada abote.

5. Kidoel kali lor kali,

Rokok klobot taline lawe.

Kidoel gati sing lor gati,

Tiwas abot dak meloe doewe.

6. Ali-ali adja akeh-akeh,

Sitok bae matane inten.

Pena rabi adja akeh-akeh,

Sitok bae nek anteng.

7. Anak kadji nang Gresik,

Oleh-olehe djoewadah wadjik.

Nek demen ajo sing betjik,

Adja kaja bodjo sing disik.

8. Ngidek ketjik adja adjoer,

Kampak dibiti adjoer.

Wong wis betjik kaja doeloer,

Adja ngadjak toeroe koempoel.

9. Kadji Djen nang Kelimboengan,
Wedang kopi koerang goela.

Toeroe idjen wedi geloendoengan,
Kate rabi wis kadoeng toewa.

VERTALING.
1. Zwarte broek, zwarte jas,

Koepang koopen zonder lepel.

Samen vertrekken, samen naar huis.

In de gang gekomen weet hij niet waar af

te slaan.

2. De sawa-slang leeft in het bosch,

Lieveling van Kangdjeng Goesti.

Hoewel leelijk is ze van oudsher zijn minnares,

A 1 haar wenschen vervult hij daarom steeds.

3. Als je niet vast, zeg dan dat je niet vast,

Dan hoef ik geen rijst te wasschen.

Als je toch niet kan, zag dan dat je niet kan,

Dan hoef ik je niet (noodeloos) te volgen.

4. In ’t zuiden is een rivier, in het noorden
is een rivier.

Men wil oversteken, maar er is geen brug-

getje.

De zuidelijke vind ik aardig, de noorde-

lijke eveneens,

Wanneer ik ze vergelijk, wegen ze mij even
zwaar.

5. In ’t zuiden is een rivier, in ’t noorden is

een rivier,

’t Klobot-strootje is met een lawe-draadje

vastgebonden.

De zuidelijke vind ik aardig, de noorde-
lijke eveneens.

Doch vergeefsche moeite: ik zal haar nooit

mede bezitten.

6. Niet te veel ringen,

Een is genoeg, als hij maar bezet is met
een diamant.

Trouw niet met vele vrouwen,
Een is voldoende, mits ze behoorlijk blijkt

te zijn.

7. Een hadji-kind te Gresik,

Brengend djoewadah en wadjik (eetwaren).

Als je van mij houdt, gedraag je dan be-
hoorlijk,

Niet zooals mijn vorige vrouw.

8. Als je op een sawo-pitje trapt, laat het dan
niet stuk gaan,

Sla je er met een bijl op, dan gaat het kapot.

Wij gaan immers goed met elkaar om, als

broer en zuster,

Vraag me dan niet bij je te slapen.

9. Hadji Djen is te Kalimboengan,
De koffie is niet zoet genoeg.
Alleen slapende ben ik bang voor de een-

zaamheid,
Maar ik ben al te oud om te trouwen.
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lo. Melik-melik anake konang,

Toekoe glati nang Medoera.
Tjilik-tjilik wani wong lanang,

Nggendong baji awake ngresoela.

II. Ngene iki rak oedja-oedjimoe,

Ketjipoet berase kawak.

Ngene iki rak poedja-poedjimoe,

Loepoet bedjane awak.

12. Klambi poetih bedah igane,

Benere oewong pena dondomi.
Ati sedih napa margane,

Benere oewong pena takoni.

13. Kirik-kirik anake asoe,

Koetjing-koetjing mleboe longan.

Lirak-lirik ngadjak toeroe,

Amping-amping wedi konangan.

14.

Toeroe-toeroe golekan Tjina,

Rokok klobot taline lawe.

Koeroe-koeroe saben dina,

Sing di-eboti dak melok doew^.

15.

Idjo-idjo moeloek-moeloek,

Tjoba abang tak taleni.

Doewe bodjo kok tjeloek-tjeloek,

Tjoba boedjang tak ladeni.

16. Toekoe tjita adja larang-larang,

Saelo rega nem oewang.
Nek tjinta adja awan-awan,
Poekoel sepoeloeh nggedoeka lawang.

17. Toekoe damen nang Karangpilang,

Nek moelih njangkinga klapa.

Nek dak demen toekokna lajang,

Adja digawe semata-mata.

18.

Wis weroeh nek kain katja,

Kenek apa pena djaitna.

Wis weroeh gendake kantja,

Kenek apa pena singitna.

10. De jonge vuurvlieg vliegt met een flik-

kerlichtje in ’t rond,

Een mes koopen op Madoera.
Hoewel nog klein durft ze al met mannen
omgang te hebben,

Maar ze klaagt, als ze een kind moet dragen.

11. Dat het zoo is, komt toch van je wenschen
en verlangens,

Ketjipoet (koekjessoort) van oude rijst.

Dat je in zulk een toestand verkeert, komt
toch van je wenschen en verlangens,

Dat het misgeloopenis, was nueenmaaljelot!

12. Van een witte jas is de ribbestreek ge-

scheurd,

Je had ze moeten verstellen.

Het hart is bedroefd, wat is de reden daarvan,

Dat had je moeten vragen!

13. De kirik is het jong van een hond,

De kat komt in de longan (ruimte onder
bale-bale, tafel, enz.).

Al lonkende iemand meetroonen,

En dan zich verschuilen uit vrees voor be-

trapping.

14. Slapen, slapen, chineesche pop.

’t Klobot-strootje is met een lawe-draadje

vastgebonden.

Hij wordt met den dag magerder,

Doch degeen, waarop hij verliefd is, is

niet van hem.

15. lets groens stijgt op in de lucht.

Zoo het rood ware, bond ik het vast.

Je hebt een vrouw, en toch roep je mij

steeds toe.

Was je nog ongetrouwd, dan zouik jewel
willen.

16. Betaal niet te duur voor tjita.

Per el kost ze zes oewang (vijftig cent).

Als je van mij houdt, kom dan niet te vroeg,

Klop om tien uur op de deur.

17. Stroohalm koopen te Karangpilang,

Als je naar huis gaat moet je een klapper

meenemen.
Als je niet meer van mij houdt, koop dan

voor mij een scheidbrief,

Maar terg me niet door het voortdurend
te laten merken.

18. Je wist toch dat het kain-katja (stijve sits-

soort) was,

Waarom laat je het dan toch naaien?

Je wist toch dat ze een liefje van een vriend
was,

Waarom hou je haar dan toch verborgen?
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IQ. Ali-ali mata teloe,

Tak sikat roentoeh nang longan.

Nek laki kandaa akoe,

Tak soemhang saroeng Kalongan.

20. Toekoe tjita ^lon-elonan,

Potongana dadekna teloe.

Adja gampang kelon-kelonan,

Doeroeng terang kambek Pengoeloe.

21. Tak goelani, tak goelani,

Ketjipoet berase kawak.

Tak belani, tak belani,

Loepoet bedjane awak.

22. Tak oekiri, tak oekiri,

Nek boendel pena oengkal.

Tak pikiri, tak pikiri,

N^k njoendel pena tinggal.

23. Pengoeloe dak tedas pakoe,

Makan rengginang entek selawe.

Nek toeroe koempoela akoe,

Sandang pangan goleka dewe.

24. Pigi goenoeng dak nemoe kapal,

Teboe dawa tak ketoki.

Ati bingoeng dak nemoe akal,

N6k pena djawa tak eloki.

25. Djoela-djoela saroeng Kalongan,

Seringgit selikoer etje.

Dak perdoeli gendak tjolongan,

Tak anggit bodjokoe dewe.

26. Abang-abang koerang legi,

Awoeg-awoeg koerang goelane.

Kebimbang woeroeng dadi,

Koerang remboeg wong toewane.

27. Rendeng-rendeng dodol blendoeng,

Tak sawang seroe larise.

Andeng-andeng pinggir iroeng,

Tak sawang seroe manise.

19. Een ring met drie steenen bezet,

Bij het borstelen valt ze in de longan.

Waarschuw mij als je gaat trouwcn,

Ik zal je een sarong (Pa)kalongan ten ge-

schenke geven.

20. Sits koopen per el,

Knip ze in drie stukken.

Ga er niet zoo makkelijk toe over samen
te gaan slapen,

Het is nog niet aangegeven bij den Peng-

oeloe.

21. Laat ik er suiker opdoen,

Ketjipoet van oude rijst.

Ik zal het voor je opnemen,
Lukt het niet, welnu, dat is dan mijn lot.

22. Ik zit aan mijn snijwerk, ik zit aan mijn
snijwerk,

Als het (mes) bot wordt, moet je het slijpen.

Ik zit te peinzen, ik zit te peinzen

Als ze ontrouw wordt, moet je haar laten

loopen.

23. De Pengoeloe is onkwetsbaar voor spij-

kers,

Rengginang eten tot vijf en twintig stuks.

Slaap samen met mij,

Voor je kleeren en je eten moet je maar
zelf zorgen.

24. Naar een berg gaande vindt men geen
schip,

Een lang stuk suikerriet snijd ik in stukken.

Mijn hart is verbijsterd, ik weet geen raad

meer,

Als je de ware bent, wil ik wel met jou mee-
gaan.

25. Djoela-djocli is een (Pa)kalongan-sarong,

Een ringgit is een en twintig dubbeltjes.

Het laat me koud of ze een gekaapt liefje is,

Ik doe net alsof ze mijn echte vrouw is.

26. ’t Ziet een beetje rood en ’t is niet zoet ge-

noeg,

Er is in de awoeg-awoeg (koek-soort) te

weinig suiker gedaan.

Ik ben bang dat het huwelijk niet plaats

zal vinden,

De ouders maken nog bezwaren.

27. In den regentijd verkoopt men belendoeng
(gekookte mais met klapper),

Naar het me toelijkt, wordt daarvan veel

verkocht.

Een moedervlekje aan de kant van de neus,

Als men ze aankijkt, ziet men dat ze zeer
aanvallig is.
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28. Toekoe kokot nang Medoera,
Koelak vvatoe tjikar-tjikaran.

Nek njokot sing tata-kira,

Kadoeng tjatoe dadi tengeran.

29. Gedang soesoe digawe sedekah,

Tjeloekna moedin Gresik.

Adja kesoesoe ndjaloek dinikah

Entfenana idahe disik.

30. Iwak bandeng oetak-oetakan,

Soekoer kandel kelapane.

Nek demen agak-agaken,

Soekoer maler belandjane.

31. Iwak bandeng oetak-oetakan,

Tjagak poetjang talenana.

Nek demen agak-agaken,

Nek boedjang ladenana.

32. Anake kadji mangan djeroek,

Naboeh bedoeg woelane pasa.

Kate ngadji dak ana sing ngoeroek,

Ngloedroeg ngleboer dosa.

33. Pena toeroe ngipi apa,

Ngipi bapak loenggoeh koersi.

Pena koeroe margane apa,

Mikiri gendak sing manis ati.

34. Pena toeroe ngipi apa,

Ngipi bapak noempak djaran.

Pena koeroe margane apa,

Nglangen gendak sing adjaran.

35. Arek tjilik toeroe latar,

Endase gatel akeh toemane.

Wong sih tjilik beladjar nakal,

Koerang pinter wong toewane.

36. Kidoel kali lor kali,

Tengah pager wangkite tegal.

Kidoel gati lor gati.

Sing njoendel pena tinggal.

28. Hoeven koopen te Madoera,
Steen inslaan met karren tegelijk.

Als je iemand bijt, doe bet dan niet al te

erg,

Als bet een wondje wordt, loopt bet in de
gaten.

29. Pisang soesoe als sedekab,

Laat de modin van Gresik komen.
Vraag niet overbaast in den ecbt verbon-

den te worden,
Wacbt eerst tot de idab om is.

30. Bij bandengviscb tot oetak-oetakan (be-

paalde wijze van bereiding) bereid,

Moet de geraspte klapper goed dik zijn.

Zoo bij je bemint, weet bem dan aan te

bouden,
Als bij je tenminste geregeld geld geeft.

31. Bandengviscb tot oetak-oetakan bereid,

Bindt een paal van pinangstam vast.

Zoo bij je bemint, weet bem dan aan te

bouden.

Is bij nog ongetrouwd, wees bem dan ter

wille!

32. Een hadji-kind eet djeroek,

De bedoeg slaan in de maand Poeasa.

Hij wil ngadji, maar niemand wil hem hel-

pen,

Daarom speelt hij de loedroek om verge-

ving van zijn zonden te erlangen.

33. Wat voor droom krijg je in den slaap?

Ik droom van vader, zittend op een stoel.

Waarom ben je zoo vermagerd ?

Ik denk gedurig aan mijn lieve minnares.

34. Wat voor droom krijg je in den slaap ?

Ik droom van vader, te paard rijdend.

Waarom ben je zoo vermagerd ?

Ik heb een liefje dat nog onervaren is.

35. Een kleine jongen slaapt op bet erf,

Zijn hoofd jeukt van de vele luizen.

Nog zoo jong en toch al den verkeerden

weg op,

Zijn ouders zijn niet verstandig genoeg.

36. In ’t zuiden is een rivier, in ’t noorden is

een rivier,

’t Midden van de heining is de grens van
bet veld.

De zuidelijke vind ik aardig, de noordelijke

eveneens.

Degene die boeleert moet je maar laten

loopen.
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37- Toekoe roti satjitakan4,

Mangan sawo sakoelite.

Margane ganti wong gendakane,

Dene bodjo nemen abote.

38. Ali-ali mata ketjoeboeng,

Patrekna njang Kalianda.

Djare laki pena kok woeroeng,

Ent^nana bodjo sing djawa.

39. Beras woetah pitik oetjoel,

Manak sitok talenana.

Sapa betah toeroe disingkoer,

Salah sitok lad^nana.

40. Poedak-poedak sirikaja,

Ketan-ketan tak goelani.

Endak-endak djarene ija,

Pisan-pisan tak belani.

41. Oewoer-oewoer bandeng segara,

Iwak nener disaoet oela.

Soekoer nek pena djawa,

Koela ngeng^r saoemoer koela.

42. Dak ngitjak diarani,

Nggelar baboet lemek klasa.

Dak ngadjak diparani,

Kalang kaboet kenek serana.

43. Gringsing dapoekan baroe,

Kolang-kaling wohe aren.

Ati poesing dak bisa toeroe,

Eling-ding gendak bijen.

44. Wedak Tjinak digawe poepoer.

Nek ketat raoepana.

Gendak loenga dak gelem toetoer,

Dang kebat toetoetana.

45. Sepira abote blindjo,

Kembang satengah kati.

Sepira abote bodjo,

Eling gendak satengah mati.

37. Brood koopen mer vormen en al,

Sawo eten met schil en al.

De reden dat ik een ander liefje genomen
heb,

Is dat ze mij als vrouw toch te lastig werd.

38. Een ring bezet met ketjoeboeng-steen.

Eaten soldeeren te Kalianda.

Je beweerde te gaan trouwen, maar het is

niet gebeurd,

Je moet wachten op een goede.

39. Rijst uitgestort, kip losgeraakt,

Een kuikentje gekregen, bindt het vast.

Wie kan nu verdragen wanneer bij ’t slapen

de rug wordt toegekeerd,

Een van beiden moet je nemen!

40. Pandanbloem, sirikaja,

Kleefrijst waar ik suiker op doe.

’t Is neen, maar omdat je toch zegt van w^l,

Zal ik het dan 00k maar doen.

41. Een kwal en een zee-bandeng,

Een nener (zeer kleine bandeng) wordt
door een slang gepakt.

Gelukkig, dat je de ware bent,

Zoolang ik leef, zal ik bij je blijven.

42. Niet gesnoept hebben en toch ervan ver-

dacht worden,
Een tapijt uitspreiden, met een mat eron-

der.

Ongcvraagd, kom je uit eigen beweging
bij me,

Heelemaal in de war, door een toovermid-

del geraakt.

43. Gringsing (plaatsnaam) wordt nieuw ge-

bouwd,
Kolang-kaling is de vrucht van de aren-

palm.

Ik ben zoo overstuur dat ik den slaap niet

kan vatten,

Aldoor maar moet ik denken aan mijn
vroegere liefje.

44. Chineesche bedak op ’t gezicht gepoederd,
Als het te stijf wordt, wasch je het maar
met water af.

Het liefje gaat weg zonder wat te zeggen,

Ga haar vlug achterna!

45. Zoo zwaar weegt blindjo niet.

Of bloemen, een halve kati.

Zoo zwaar weegt de echtgenoote niet,

Als je aan je liefje denkt, ben je half dood
van verlangen.
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46. Pring ori tak gawe soelingan,

Kaja apa olehe ngoenekna.

Tak tjegat boeri metoe iringan,

Kaja apa olehe ngenekna.

47. Adja nginang soeroeh toelis,

Nginang gambir sawitan.

Loenggoeh lawang disambi nangis,

£ling-eling gendak kawitan.

48. Dak rijaja kok prepekan,

Nggelar baboet lemek kelasa.

Dak semaja kok kelepekan,

Kalang kaboet kenek serana.

49. Pira-pira kopimoe,
Teloeng karoeng tak tapeni.

Pira-pira djandjimoe,

Teloeng taoen tak enteni.

50. Adja ngoekiri tjagake tilpoen,

Kembang djagoeng dipoetik Tjina.

Adja mikiri barang sing empoen,
Wong wis kadoeng dikapakna.

51. Adja ngoekiri kajoene soengging,

Tandak Sala teka Patjitan.

Adja mikiri bodjo soenting,

Ala-ala nek nriman.

52. Ketjik-ketjik isine sawo,

Toekoe lenga apa wadahe.
Betjik-betjik dak diwawoeh,
Wingi-wingi apa salahe.

53. Salahe wak kadjine,

Ngidak ketjik sikile kiwa,

Salahe arek saikine,

Betjik-betjik mlakoe ngiwa.

54. Adja pena toeroe bedoeg,

Nggelar klasa ketok remboelan.
Adja pena demen loedroeg,

Sasi pasa prei sawoelan.

46. Van bamboe ori maak ik een fluit,

Hoe is ze te bespelen?

Aan de achterdeur opgewacht, ontglipt

ze mij door een zijdeur,

Hoe moet ik haar te pakken krijgen?

47. Kauw geen sirih toelis,

Kauw gambir sawitan.

Huilend zit ze voor de deur,

De eerste minnaar zweeft haar voor den
geest.

48. Waarvoor die bijzondere drukte, 't is toch
geen lebaran?

Een tapijt en een mat spreiden.

Ik heb met hem toch niets afgesproken,

waarom verlang ik zoo sterk naar hem?
Door een toovermiddel ben ik verbijsterd.

49. Hoeveel koffie je ook hebt,

Zelfs drie karoeng zal ik voor je wannen.
Hoelang het ook nog duren zal,

Tot drie jaren zal ik op je wachten.

50. Geen telefoonpaal beeldhouwen,
De djagoeng-bloem wordt door een Chi-

nees geplukt.

Denk niet meer over hetgeen voorbij is,

’t Immers al te ver, wat zou je er nog aan
doen?

51. Beschilderd hout moet je niet meer beeld-

houwen,
Solosche ronggeng uit Patjitan.

Denk niet aan een knappe echtgenoote,

Laat ze leelijk zijn, mits ze maar tevreden is.

52. De ketjik zit binnen in de sawo,

Olie koopen, maar in welk vaatwerk?
Ik heb niets misdaan, en toch wil je niet

met mij spreken,

Wat heb ik in de afgeloopendagen misdaan?

53. Het is de fout van oompje hadji,

Hij trapte met zijn linkervoet op de sawo-
pit.

’t Verkeerde van de tegenwoordige jeugd
is:

Zoo te zien zijn ze netjes, maar toch ma-
ken ze slippertjes.

54. Slaap niet onder een afdak,

Bij het spreiden van de mat kwam de maan
te zien.

Hou niet (teveel) van loedroek,

De heele maand Poeasa nemen ze (de loe-

droekspelers) vrijaf.
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55- Kadji Djen ngetok bongkotan,

Wedang kopi koerang goela.

Toeroe idjen wedi bontotan,

Kate rabi dak doewe banda.

56. Nandoer toeri mclok-melok,
Nandoer gedang ngisore djambe.

Dak perdoeli wong alok-alok,

Sandang pangan golek dewe.

57. Nandoer toeri melok-melok,
Nandoer katjang ngisore gedang.

Dak perdoeli wong alok-alok,

Sandang pangan golek dak koerang.

58. Nandoer gedang adja gede-gede,

Nek soeloeh tak oendoehna.

Pena bimbang adja sedih-sedih,

Nek dak weroeh tak doedoehna.

59. Pena laki diarak apa,

Diarak terbang teka Temoeloes.
Pena sedih margane apa,

Mikiri oetang dak poetoes-poetoes.

60. Pena laki diarak apa,

Diarak terbang teka Boeboetan.

Pena sedih margane apa,

Kebimbang dak ketoeroetan.

55. Hadji Djen kapt de boomstronk af,

De koffie is niet zoet genoeg.

Als ik alleen slaap, ben ik bang voor de

bontotan *),

Ik wil wel trouwen, maar ik heb geen geld.

56. Toeri planten, duidelijk zichtbaar,

Pisang planten onder een pinangboom.

Het gepraat der menschen kan me niets

schelen,

Ik zorg immers zelf voor mijn kleeren en

eten.

57. Toeri planten, duidelijk zichtbaar,

Katjang planten onder een pisangboom.

Het gepraat der menschen kan me niets

schelen,

Kleeren en eten zijn immers in overvloed

te krijgen.

58. Geen al te groot pisangplantje planten,

Als de vrucht begint te rijpen zal ik ze voor

je plukken.

Als je verliefd bent, wees dan niet zoo

neerslachtig,

Als je haar niet kent, zal ik je haar wel wij-

zen.

59. Toen je de bruid was, wie luisterde het

feest op?
Met de terbangtroep gingen we tot Te-

moeloes.

Je bent neerslachtig, wat is de reden daar-

van?

Onophoudelijk denk ik aan mijn schulden.

60. Toen je de bruid was, wie luisterde het

feest op?
Met de terbang-troep gingen we tot Boe-

boetan.

Je bent neerslachtig, wat is de reden daar-

van?

Mijn liefde wordt niet beantwoord.

61. Pena laki diarak apa, 61. Toen je de bruid was, wie luisterde het

Diarak terbang teka Plampitan. feest op?
Pena sedih polahe apa. Met de terbang-troep gingen we tot Plam-
Nglangen gendak sing kawitan. pitan.

Je bent neerslachtig, waarom is dat?

Ik kan mijn eerste liefje maar niet uit mijn
gedachten bannen.

•) De bontotan, op Madoera kos-bhoengkos geheeten, is een spook, dat op bepaalde tijden slapenden wekt door op
de deur te kloppen of ze te roepen. Komen de geroepenen buiten, of geven zij antwoord, dan raken zij — althans vol-

gens het volksgeloof — op raadslachtige wijze ingepakt in een lap mort, die hetzij wit hetzij zwart geverfd is, of in

een goeni-zak, en worden den volgenden ochtend dood daarin aangetroffen.

Op andere tijden ageeren er weer andere spoken, als de nat-sonnat, die de kinderen in den slaap besnijdt, of par-
papar, die de tanden afvijlt.

219



62.

Adja pena mati-mati,

Dadia mati manoek derkoekoe.

Adja pena laki-laki,

Dadia laki ngentenana akoe.

63. Tikoes boentoeng dak ana boentoete,

Pakanane kembang melati.

Ati bingoeng dak ana poetoese,

Angen-angen si djantoeng ati.

64. Tikoes boentoeng ngisore loemboeng,
Pakanane kolang-kaling.

Ati bingoeng wis teloeng taoen,

filing-eling woeroeng dikawin.

65 Piring-piring pena banting,

Toewoeng-toewoeng pena korahi.

filing-eling angkate dikawin,

ivlargane woeroeng pena marahi.

66.

Oedeng ireng digadekna,

Soerate dekeken panggoeng.
Nek seneng ndang dadekna,

Loerahe dak wani tanggoeng.

67. Amping-amping boerin4 lawang,

Tak pandeng katok temboke.
Tak keting kawit maoe awan,
Dalan peteng dak weroeh enggoke.

68. N^k dak pasa, kandaa dak pasa,

Dadi akoe dak prepekan.

Nek dak bisa, kandaa dak bisa,

Dadi akoe dak keplekan.

69. Nek dak pasa, kandaa dak pasa,

Dadi akoe dak ngliwet.

Nek dak bisa, kandaa dak bisa,

Dadi akoe dak arep-arep.

70 Nek dak pasa, kandaa dak pasa,

Dadi akoe dak perloe saoer.

Nek dak bisa, kandaa dak bisa,

Dadi akoe dak perloe noesoel.

71. Anake kadji mangan soekoen,
Toekoe pakoe nang Kalianda.

Nek laki pena sing roekoen,
Adja nggoegoe goeneme tangga.

62. Ga niet dood,
Als er toch wat dood moet, dan maar lie-

ver de derkoekoe (kruising tusschen
tortelduif en gewone doffer).

Ga niet trouwen,
Als je toch trouwt, wacht dan op mij.

63. Een tikoes boentoeng heeft geen staart,

Haar voedsel is de melatibloem.
Ik ben voortdurend in de war.

Steeds denkende aan mijn hartedief.

64. Een tikoes zonder staart zit onder de rijst-

schuur,

Haar voedsel bestaat uit • kolang-kaling
(aren-vruchtjes).

Reeds drie jaren lang ben ik in de war.
Steeds maar denkende aan het huwelijk,

dat niet is doorgegaan.

65. Borden smijt je tegen den grond,
Kommetjes spoel je schoon.

Ik had wel willen trouwen,
Het is jouw schuld, dat het huwelijk niet

is doorgegaan.

66. Zwarte hoofddoek naar het pandhuis ge-
bracht,

Leg het pandbriefje op zolder.

Als jelui elkaar mogen, laat het dan spoe-
dig beklonken zijn,

Anders staat het dessahoofd er niet voor in.

67. Zij houdt zich schuil achter de deur,

Als ik ernaar kijk, zie ik alleen de muur.
Vanaf van middag liep ik haar achterna,

Maar toen ze in een duister pad verdween,
wist ik niet waar ze afgeslagen was.

68. Als je niet vast, zeg dan dat je niet vast,

Dan hoef ik me niet druk te maken (nl.

voor de ,,boeka”).

Als je niet kan, zeg dan dat je niet kan,

Dan heb ik tenminste geen strop.

69. Als je niet vast, zeg dan dat je niet vast,

Dan hoef ik geen rijst te koken.
Als je niet kan, zeg dan dat je niet kan,

Dan zit ik tenminste niet te wachten.

70. Als je niet vast, zeg dan dat je niet vast,

Dan maak ik geen saoer (nacht-raaal) ge-
reed.

Als je niet kan, zeg dan dat je niet kan,
Dan hoef ik je niet achterna te gaan.

71. Een hadji-kind eet een soekoen (brood-
vrucht),

Spijkers koopen te Kalianda.
Als je trouwt, leef dan met je man in vree,

Stoor je niet aan ’t gepraat van de buren.
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72.

£reng-ereng omahe rajap,

Ketan kolek kripik poehoeng.

Adja meteneng ndjaloek dipegat,

Sida ditalak pena kedoewoeng.

73. Kripik poehoeng gandarija,

Kepiting pena taleni.

Kedoewoeng polahe dika,

Tjobak soenting koela belani.

74. Adja pena toelas-toelis,

Sing pena toelis soerat Tjina.

Adja pena nongas-nangis,

Sing pena tangisi dak roemangsa.

75. Loenggoeh koersi entoel-entoelan,

Loenggoeh bajang ana pakoene.

Tak dat mboeri metoe boetoelan,

mBoekak lawang ana maroene.

76. Omah gedong tjagake pilar,

Manoek dara mentjok woewoeng.
Moempoeng doeroeng pena tinggal,

Perkara lajang koela sing tanggoeng.

77. Godong dilem dak pena erit,

Njang tegal njangking gelati.

Tak djak gelem tak amboeng ndjerit,

Tak tinggal, gelakna ati.

78.

Noempak bus salip-salipan,

Sing disalip motore Tjina.

filing gendak tangis-tangisan.

Dene bodjo lali wong toewa.

79. Toekoe glali njang Patjinan,

Sega wadang karine sore.

Dak perdoeli tangga goeneman,
Sandang pangan golek dewe.

80. Tjoetjoekmoe tjoetoeng-tjoetoengan,

Koela tanggoeng matrekna.

Bodjomoe toendoeng-toendoengan,

Koela tanggoeng ngrabekna.

72. Ereng-^r^ng is het huisje van de witte

mieren,

Kleefrijst met kolak, kripik poehoeng (lek-

kernijen).

Niet met opgestreken zeil om echtschei-

ding vragen,

Als je werkelijk je scheiding krijgt, zal het

je spijten.

73. Kripik poehoeng, gandaria,

Je bindt een kreeft vast.

A 1 te erg is jouw gedrag,

Maar was je knap, dan ging ik door dik en
dun met je mee.

74. Je moet niet telkens schrijven,

Wat je daar schrijft is een Chineesche brief.

Je moet niet telkens huilen.

Degene, om wie je huilt, is er ongevoelig

voor.

75. Op de schommel-stoel zitten te schomme-
len.

Op de bale gaan zitten in een spijker.

Als ik haar aan de achterdeur den weg
wil afsnijden, ontglipt ze me door de
zijdeur,

Een deur openen en zijn medeminnaar te

zien krijgen.

76. Een steenen huis met steenen pilaren,

Een duif strijkt neer op den nok.

Zoo lang je mij (daarom) nog niet verlaat,

Wat de scheidbrief aangaat, die zal ik wel

betalen.

77. Dilem-blad heb je niet afgesneden,

Naar het veld gaan met een piso blati in de
hand.

Als ik haar meetroon, wil ze, maar als ik

haar zoen, gaat ze gillen,

Het zou mij spijten haar in de steek te laten.

78. In een bus rijdend passeeren wij elkaar.

Die wij passeerden, was de auto van een

Chinees.

Als ik aan mijn liefje denk, loopen de tra-

nen mij langs de wangen,
Voor de vrouw vergeet men zijn ouders.

79. Goelali koopen in de Chineesche kamp,
Sega wadang is het restje van gisteravond.

Gepraat der buren kan me niets schelen,

Voor kleeren en eten zorg ik zelf.

80. Je haarspeld is in stukken gebroken,

Ik zal ervoor zorgen, dat ze gesoldeerd

wordt.

A 1 heb je je vrouw weggejaagd,

Ik zal er wel voor zorgen dat ze weer aan

den man komt.
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8 1. Tjoetjoek pena ndang pena tjoetoeng.

Dak pena tjoetoeng dak tjoklek^.

Bodjo pena ndang pena toeloeng.

Nek dak pena toeloeng dak epeke.

82, Tjoetjoek pena ndang pena tjoetoeng,

Endas gatel ndang garoekana.

Bodjo pena ndang pena toeloeng,

Nek koerang pinter woeroekana.
83.

Manoek dali, manoek seriti,

Manoek dara, manoek gentilang.

Djare santri dak bisa ngadji,

Masih toewa dak bisa sembahjang.

84. Manoek dali njaoet gantroeng.

Dak njaoeta, wetenge loewe.

Empoen laki napa doeroeng.

Nek doeroeng, koela sing doewe.

85. Ketjipir tak sambelgoreng,

Iwak aboen koerang lengane.

Gendak soepir koerang ngendereng,

Toekang kebon akeh toemane-

86

.

Oedan deres kloewoeng ngomb6,
Ombenana banjoe segara.

Tak sawang pantes dak meloe doewe,
Adja gaw6 semata-mata.

87.

Oela loewoek njaoet tjatjing,

Tak arani sing dipangan.

Tjelak-tjeloek lawang dikantjing,

Tak parani wedi paman.

88

.

Ani-ani ja ani-ania,

Adja ninggal beras ketan.

Pena laki ja lakia,

Adja ninggal gendak kawitan.

89.

Ani-ani ja ani-ania,

Adja ninggal pari djawa.

Pena laki ja lakia,

Adja ninggal bodjo sing djawa.

81. Breek gauw je haarspeld,

Als jij bet niet doet, breek ik ze wel.

Help gauw je vrouw,

Als jij bet niet doet, neem ik baar!

82. Breek gauw je baarspeld,

Als je boofd jeukt, moet je gauw krabben.

Help gauw je vrouw.

Is ze niet verstandig, dan moet je baar

maar leeren.

83. Dali vogel, seriti vogel,

Een duif en een gentilang vogel.

Je geeft je uit voor santri, maar je kunt
niet eens Koran lezen,

En al zoo oud, kun je nog niet eens bidden.

84. Een dali pakt een glazemaker,

Zou ze dat niet doen, nu ze bonger beeft?

Ben je al getrouwd of nog niet?

Zoo niet, dan ben je de mijne.

85. Van ketjipir maak ik sambel goring,

Het abon-vleescb (draadgewijs vaneen-
getrokken en gebraden vleescb) is niet

met voldoende olie gebraden.

’t Liefje van een chauffeur, niet deftig ge-

noeg.

En een kebon beeft te veel luizen.

86. Als bet bard regent drinkt de regenboog,

Geef zeewater te drinken.

Als ik naar baar kijk, vind ik ze wel knap,

maar zij is niet van mij;

Laat bet dan ook niet merken.

87. Een loewoek-slang stort zicb op een worm,
Ik dacbt dat ze die opat.

Ik riep baar telken male toe, maar de deur
bleef gesloten,

Ik zou wel naar baar toegaan, maar ik ben
bang voor baar 00m.

88. Wil je met de ani-ani gaan snijden, doe dat

dan maar,

Mits je geen ketan-rijst acbterlaat.

Wil je gaan trouwen, doe dat dan maar
Mits je je eerste liefje niet in den steek laat.

89. Wil je met de ani-ani gaan snijden, doe dat

dan maar,

Mits je geen goede rijst laat staan.

Wil je gaan trouwen, doe dat dan maar,

Mits je je goede vrouw niet in den steek

laat.
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90. Idjo-idjo godong patikan,

Nandoer krai pinggir petjeren.

Doewe bodjo nggolek padikan,

Doewe laki dak bisa leren.

91. Ken^ker tjilik ter-eteren,

Keneker ged^ rak bolang-baling,

Isih tjilik eker-ekeran,

Besoek gede rak ja eling.

92. Wong Medoera bantingan oentji,

Totohane moek saetje.

Wong wis toewa bengesan lambe,

Dak mikiri kempong p^rote.

93. Klambi poetih bedah lengene,

Trikakna njang Madjasari.

Ati sedih seroe kangene,

Tekakna sedina iki.

94. Nek pena kepengin klambi,

Koela sing tanggoeng mesin.

Nek pena kepengin laki,

Koela sing tanggoeng ngawin.

95. N^k pena toekoe tjitah,

Koela sing ngr^ndani.

Nek pena gelem tak ningkah,

Koela sing tanggoeng mbandani.

96. Oekir-oekir toeroe ngelada,

Toeroe bajang akeh tinggine.

Pikir-pikir nebahi dada,

Eling-ding djantoeng atine.

97. Banjoe maneh dak njoembera,

Banjoe pd teka Penelih,

Ajoe maneh dak njoendela.

Sing dek arang-arang moelih.

98. Noempak sepedah damare lilin,

Toetoeg Gresik tak enggokna.
Klambi bedah dak mikiri salin,

Doewik titik ditombokna.

90. Groen is het patikan-blad.

Krai planten aan den kant van een afval-

poel.

Een vrouw hebben, en toch relaties zoeken,

Een man hebben, en toch niet rustig kun-

nen blijven.

91. Knikkers botsen tegen elkaar,

Stuiters vertoonen een mooi kleurenspel.

Dat ze zoo bandeloos zijn, komt omdat ze

nog klein zijn,

Straks als ze groot zijn, komen ze wel tot

inkeer!

92. De Madoerees houdt van oentji-spel,

De inzet is maar een dubbeltje.

Hoewel ze oud is, laat ze het rood verven
der lippen niet na,

Ze vergeet haar ingevallen en gerimpelde
wangen.

93. Dewittejas, waarvan demonwgescheurd is,

Moet je laten wasschen te Madjasari.

Ik ben terneergeslagen, omdat ik hevig

naar haar verlang,

Laat ze vandaag nog komen.

94. Als je een baadje wilt hebben,
Zal ik dat met de machine naaien.

Als je een man wenscht te hebben,
Zal ik je wel trouwen.

95. Als je tjita wilt koopen,

Zal ik er kant bij geven.

Als je er in toestemt, dat ik je trouw,

Zal ik je in de bullen zetten.

96. Houtsnijdende in slaap gevallen op de
ngelada ^),

Op de bale-bale slapend, wordt men door
wandluizen gekweld.

A 1 denkende slaat hij met de hand op de
borst,

Indachtig aan zijn hartediefje.

97. Hoe zou er geen water meer opwellen nit

den grond,

Als de waterleiding al is op Penelih.

Hoe zou de mooie niet boeleeren,

Als zelfs de leelijke zelden thuis is.

98. Een fiets berijden met een kaarslantaarn,

Als ik te Gresik gekomen ben, laat ik dan
afslaan.

Hoewel mijn jas gescheurd is, denk ik er

niet over, een andere aan te trekken,

Mijn kleine beetje geld verdobbel ik liever.

1) ’t Gedeelte van het erf voor of achter ’t huis, waar
't regenwater van het dak op den grond valt.
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99- Montor moeloek molak-malik,

Kate moedoen entek bengsine.

Tjelak-tjeloek bolak-balik,

Kate ngadjak roekoen seroe isine.

100. Awang-awang mega-mendoeng,
Pandegiling amba embonge.
Tak sawang kok tega noendoeng,

Eling-eling djantoeng atine.

1 01. Awang-awang akeh angine,

Dene pena wak kadjine.

Tak sawang nemen pengine,

Dene pena djantoeng atin6.

102. Kenek apa djangkrikmoe ngerik,

Dak ngerika mari dikileni.

Kenek apa bodjomoe poerik,

Dak poerika mari diseneni.

103. Menek kadjang sing nganggo anda,

Godong koedoe kon etjer-etjer.

Kene boedjang sing kana randa,

Nek koedoe ajo nglentjer.

104.

Manoek sikatan sing njaoet gantroeng,

Dak njaoeta wetenge loewe.

Wis pegatan apa doeroeng,

Nek oewis akoe sing doewe.

105. Toeri-toeri dipangan wedoes,

Socket lampes koela sing baboct.

Soeri-soeri nek mari adoes,

Gib nek pantes koela sing ngetoet.

1 06. Soeket teki njolok mata,

Soeket grinting idjo godonge.

Dereng mesti nek toemoet dika,

Loenggoeh djedjer kaja bodjone-

107. Adja enak sing ngimboe sawo,

Nek mateng dak roeh rasane.

Adja enak toeroe wong loro,

Nek meteng dak roeh djawane.

108. Toekoe tjita adja larang-larang,

Bokmanawa tjitahe loentoer.

Adik tjinta adja lang-kepalang,

Bokmanawa ana sing toetoer.

99.

De vliegmachipe vliegt rond en om,

Nu moet zij dakn, de benzine is op-

Herhaaldelijk ]ieeft zij geroepen,

Maar om vrede tc sluiten is ze te verlegen.

100. De lucht is beWolKt,

Pandegiling h^^eft breede straten.

Ik denk: hoe bieb ik. haar ooit kunnen weg-
jagen,

Nu ik mij haar gestalte voor den geest roep.

1 01. In het luchtrujm is v^eel wind,

En jij bent oonipje hadji.

Ik kan zien dr^ haar verlangen hevig is,

En jij bent ha^r hartedief.

102. Wat is de oor^aak, dat je krekel tjirpt ?

Zou ze niet tj-iipeti, nu ze gekieteld is!

Waarom wil j e vroriw niets van je weten?
Zou ze niet bii)05 zijn, nu ik op haar ge-

bromd heb
\

103. Een atap-dak peklimnien moet je met een

ladder,

Laat koedoe-l^laderen uitspreiden.

Idler is een otigetrouwde, daar is een we-

duwe,
Als het zoo bei^ternd is, laten zij dan maar

gaan wande-Jen.

104. Een sikatan-V'Qgel bespringt een glazema-

ker,

Hoe zou ze he,'! riiet docn, vaar ze honger
heeft.

Is ze reeds ges^tiheiden of nog niet?

Zoo ja, dan is ze van mij.

105. Toeriblaren o'pgegeten door een geit,

Ik zal het lampes-g ras uittrekken.

Na het baden jntet jeje kammen,
Zie je er dan ibehQnrlijk uit, dan ga ik met

je mee.

106. Teki-gras steekt in de oogen,

Grinting-gras Jiecft groene bladeren,

Het is nog niet 2eker of ik "Wel mee ga,

En toch ben jv wo vrij al naast mij te ko-

men zitten (abof we al man en vrouw
waren)!

107. Ga niet lelker sswo’s rijp broeien,

Als ze rijk zijn
_
staik voor den smaak niet in.

Ga niet lekkei- sam^n slapen;

Wanneer ze z \vanger wordt, sta ik voor de

gevolgen niojt in.

108. Een lapje koopvn, rttaar niet al te duur,
Misschien is cje stof niet kleurecht.

Als je van mij hcudt, doe het dan niet half

en half,

Anders geven vvlj sxof tot praatjes.
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109- Toekoe tjita, tjitahe loentoer,

Balekna nang Tj inane.

Kadoeng tjinta ana sing toetoer,

Takokna nang wong toewane.

no. Iwak koetoek mati ditekoek,

Soedjtoana pring silatan.

Tjelak-tjeloek dak kand mengkok,
Entenana dlanggoeng prapatan.

III. Ndjaloek lele tak toekokna lele,

Iwak aling koela taleni.

Ndjaloek moelih tak terna moelih,

Gih nek eling koela baleni.

1

12.

Awang-awang kok mega mendoeng,
Dak noetoepi ja langite.

Doeroeng disawang kok tega noendoeng,
Dak ngelingi sing kawitane.

1 1

3.

Ken6k apa saroengmoe belong,

Dak bolonga wong kenek rokok.

Kenek apa roepamoe tjowong,

Dak tjowonga kenek wong wedok.

1 14. Doewit sewoe kok kari satoes,

Lawas-lawas rak ja entek.

Awak koeroe lara kematoes,

Lawas-lawas rak ja matek.

1 15. Poendi-poendi roedjakan koela,

Blimbing koening dika irisi.

Poendi-poendi gendakan koela,

Oedet koening koela tangisi.

1 1

6.

Wong dak ngandji kongkon setrika,

Ndelek dedek doek djro genoek.
Wong dak djandji dikongkon teka,

Tiwas ngadeg ditjokot lamoek.

1
1

7.

Adja enak kopjahan kontjer,

Dede dika toewan kadjine,

Adja enak sing loenggoeh djedjer,

Dede dika djantoeng atine.

109. Een lapje gekocht, dat verschieten gaat,

Geef het terug aan den Chinees.

Nu we op elkaar verliefd zijn geraakt,

komen er praatjes.

Vraag haar dan ook bij haar ouders.

no. De koetoek-visch is dood gekromd,
Steek ze aan een stukje bamboe.
Brutaalweg roept ze mij maar aan,

Wacht mij aan de wegkruising.

in. Als ze om een lele vraagt, zal ik lele voor

haar koopen,
De aling-visch bind ik vast.

Als ze vraagt om naar haar ouders terug te

gaan, zal ik haar wegbrengen,
Zoodra ze tot inkeer komt, zal ik haar weer
komen halen.

112. De lucht is vol met wolken,

Maar ze bedekken den hemel niet.

Hoe heeft hij haar, zonder naar haar te

kijken, kunnen weg jagen,

Zonder aan het begin te denken.

113. Waarom is er in je sarong een gaatje?

Hoe zou er geen gat in zitten, ze is immers
gebrand door een strootje.

Waarom ben je zoo vermagerd?
Hoe zou ik niet vermagerd zijn; ’t komt van

de vrouwen.

114. Duizend guldens en slechts honderd over,

Ten langen leste zal alles op zijn.

Hij is vermagerd door de tering.

Ten langen leste gaat hij het hoekje om!

115. Waar is toch mijn roedjakan,

De gele blimbing moet je in stukjes snijden.

Waar is toch mijn liefje?

Zij met haar mooie gele buikband zal ik

beweenen.

1 16. Ik heb niet gesteven, en toch laat je me
strijken,

Dedek bewaart men in een aarden pot.

Ik heb immers geen afspraak gemaakt, en
je staat toch te wachten,

Dan sta je voor niets, en wordt ook nog
door de muskieten gebeten.

117. Wees niet zoo vergenoegd over je muts met
’n kwastje,

Je bent toch niet mijnheer de hadji!

Ga toch niet zoo vergenoegd naast haar
zitten,

Je bent toch haar schatje niet.
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ii8. Adja enak kopjahan ireng,

Abang-abang pinggire lambe.

Adja enak mlakoe bareng,

Kadoeng bimbang dak mMoe doew^.

1

19.

Lakar oedan sing deres pisan,

Ngapek banjoe digawe ngombe.
Lakar dandan sing pantes pisan,

Golek sangoe digawe moelih.120.

Djangan bajem sakemaron,

Nek koerang njidoeka dewe.

Nek demen kirima ingon,

Dak demen napa benere.

1 21. Soerabaja kok kampoeng semoet,

Toekoe beras nang Kendjeran.

Akoe lara dak pena ramoet,

Neke waras didjak klentjeran.

122. Bisa nggambang dak bisa njoeling,

Akoe dewe sing njaroni.

Bisa njawang dak bisa njanding,

Akoe dewe sing nglakoni.

123.

Slendang Pati teka Koedoes,
Neke dawa ndang ketokana.

Nek laki adja milih bagoes,

Angger djawa sing elokana.

124. Adja enak kaloeng saptangan,

Saptangane sing boeloe-boeloe,

Adja enak gandengan tangan,

Doeroeng terang Kjai Pengoeloe.

125. Ngidek ketjik adja sampek adjoer,

Iki ketjik teka Medoera.
Kadoeng betjik mandjinga doeloer,

Lawase dina sing koela kira.

126.

Gedang saba gedang soesoe,

Wedang kopi tambane ngeloe.

Wanasaba residen Kedoe,
Akeh wong mati keterak lindoe.

1 18. Wees niet zoo vergenoegd over je zwarte
muts,

Rood is de rand van de lip.

Ga niet zoo vergenoegd samen met haar

wandelen,

Bij geval je verliefd wordt: krijgen doe je

je haar toch niet!

1 19. Als het toch moet regenen, laat het dan
storten!

Water nemen om te drinken.

Als jij je toch opknapt, doe het dan 00k
goed,

Kom niet met leege handen thuis.

120. Bajem sajoer een pot vol,

Heb je nog tekort, schep het dan zelf op.

Indien je (nog) van mij houdt, zend mij

dan levensonderhoud,

En zoo niet, wat behoor je dan te doen?
(d.w.z.: Je weet heel goed, wat je dan
doen moet!)

121. Soerabaja, wat een mierennest,

Rijst koopen te Kendjeran.

Ik ben ziek, en je bekommert je er niet om,
Maar als ik gezond ben, troon je me mee
om te wandelen.

122. Je kunt wel de gambang bespelen, maar
niet de soeling.

Ik zal zelf wel op de saron slaan.

Ik kan je wel zien, maar ik kan niet naast

je zitten,

Ik zelf draag het leed.

123. Sle’ndang van Pati, maar gemaakt in Koe-
does (dus: niet echt).

Als ze te lang is, knip ze dan gauw af.

Ga je trouwen, kijk niet alleen naar 't uiter-

lijk,

Alleen met den goeden moet je meegaan.

124. Zit niet lekker met een zakdoek om je hals,

Een zakdoek met franje.

Loop niet lekker hand in hand,

De Pengoeloe weet er nog niets van.

125- Als je op een sawopit trapt, mag die niet

verbrijzeld worden,
Dit is een pit van Madoera.
Nu we bevriend zijn geraakt, laat het als

broer en zuster zijn,

Voor de latere dagen ben ik bang (anders

vrees ik de gevolgen).

126. Pisang saba, pisang soesoe,

Koffie is een middel tegen hoofdpijn.

In Wanasaba, in de residentie Kedoe,
Zijn vele menschen gedood door een aard-

beving.
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127. Soerabaja kok pasar6 gede,

Toekoe goela njangWanakrama.
Kapan baja akoe sing doewe,

Ajo moelih njang omah pena.

128. Eling-eling teboe digiling,

Digiling dak metoe goelane.

Eling dak koerang eling,

Sing diilingi dak weroeh djawan^.

129. Toekoe rokok mik teloeng doewit,

Loenggoeh waroeng dak ngombe wedang,
Ap6 mdok dak doewe doewit,

Nggadd saroeng digawe njaoer oetang.

130. Pitik angrem akeh goereme,
Salah sidji ndang talenana.

Nek demen apa goeneme,
Salah sidji ndang ladenana.

1 3 1. Magrib ajo njang Ketabang,
Toekoe kopi dak atik goela.

Poempoeng oerip ajo sembahjang,
N6k wis mati dak njangga dosa.

132. Kidoel kana ana tjoekoelan,

Tjoekoelane kembang melati.

Kidoel kana ana soesoelan,

Soesoelane si djantoeng ati.

133. Tak kikiri, tak kikiri,

Ged^g bolong disrombol loewak.

Tak pikiri, tak pikiri,

Diepek oewong bedjane awak.

134. Ar^k dak taoe toeroe,

Toeroe sepisan dak nemoe kasoer.

Arek dak taoe metoe,
Metoe sepisan akeh sing toetoer.

127. Soerabaja, wat een groote pasar!

Om suikcr te koopen naar Wanakrama.
Wanneer zal ik toch je de mijne kunnen

noemen?
Kom, laten wij onzen intrek nemen in jouw

huis.

128. Ik denk aan 't malen van suikerriet,

't Wordt gemalen, maar suiker komt er niet

uit.

Denken, aldoor maar denken,

Maar hij (of zij), waaraan ik denk, wil er

niet van weten.

129. Strootjes koopen, slechts voor drie duiten.

In de waroeng zitten zonder koffie te drin-

ken.

Ik wil wel met haar mee, maar ik heb geen

geld,

Mijn saroeng is al beleend om mijn schul-

den af te betalen.

130. Een broedende kip heeft veel luizen.

Bind er gauw een vast.

Als hij je lief heeft, moet hij zeggen wat
hij wil,

Kies maar gauw een uit.

131. Het is magrib, laten we naar Ketabang
gaan,

Koffie koopen zonder suiker.

Laten wij, zoo lang wij nog leven, sem-
bahjang verrichten,

Opdat wij, dood zijnde, niet met zonden
bezwaard zijn,

132. Daar in het Zuiden is een plant,

Een plant van de melatibloem.

Daar in het Zuiden is een bode,

Een bode van mijn allerliefste.

133. Ik ben aan ’t vijlen, ik ben aan ’t vijlen.

In de wand is een gat, door een loewak ge-

maakt.

Ik ben aan 't denken, ik ben aan ’t denken,

Als ze door een ander genomen wordt, zoo
is nu eenmaal mijn lot.

134. Een meisje, dat nooit slaapt,

Een keer zich te slapen leggend, vindt ze

geen matras.

Een meisje dat nimmer uitgaat,

Een keer uitgaande vormt ze ’t onderwerp
van gepraat.
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135 - Arek dak taoe tjeki,

Tjeki sepisan ndjedoel tjawang.

Arek dak taoe laki,

Laki sepisan dak barang-barang.

136. Ketjik-ketjik isine sawo,

Isine salak didamel dakon.

Betjik-betjik mboten diwawoch.
Nek koela salah nderek takon.

137. Lakar toeroe ja toeroea,

Adja katik ketap-ketip.

Lakar meloe ja meloea,

Adja katik intap-intip.

138. Dak toeroe kok dak melek,

Nggloentoeng dock doekoer penirat.

Dak ajoe wong dak el^k,

Angger loetoeng ge tamba mlarat.

139. Kediri sing Soerabajane,

Kampoeng Singkek akeh Tjinane.
Adja mikiri sing rijajane,

Angger njekek saben dinan^.

140. Iwak poenteng doek pinggir kali,

Ape dipantjing dak ana taline.

Roepane ngganteng dak doewe setali,

Njondang-njanding kaja bodjone.

1 41. Akoe demen ndelok loreke,

Dak demen kembang bolahe,

Akoe demen ndelok areke,

Dak demen tingkah polahe.

142. Ape toeroe dak ana bantale,

Bantal sidji seroe mangkake,
Ape metoe dak ana akal^,

Ape diakal abot anake.

135. Een meisje dat nog nooit deelnam aan
tjeki-spel,

Een keer daaraan deelnemende, trekt ze
een tjawang (een benaming van een tje-

ki-kaart).

Nog nooit getrouwd,
Eenmaal getrouwd, krijgt ze een doodge-
wonen man.

136. Ketjik beet de sawo-pit.

Met salakpitten doet men het dakon-spel,

Waarom wil je niet met me spreken, ik heb
toch niets misdaan,

b-Iocht ik iets misdaan hebben, mag ik dan
vragen wat.

137. Als je slaapt, moet je ook goed slapen,

Zonder met je oogen te knippen.

Als je meegaan wil, ga dan maar mee,
Maar niet daar gluren.

138. Je slaapt niet, en toch zijn je oogen niet

open,

Lang uit lig je onder het afdak.

Ze is wel niet mooi, maar toch ook niet

leelijk,

Als ze maar goed genoeg is om de armoede
te verzachten.

139. ’t Is me onverschillig of het Soerabaja of

Kediri is.

In de Singkek-kampong wonen veel Chi-

neezen.

Denk niet aan den dag van Lebaran,

Als je maar dagelijks te kauwen hebt.

140. Poenteng-visch aan den kant van de kali,

Ik wil er naar hengelen, maar ik heb geen
lijn-

Hij ziet er kranig uit, maar heeft niet eens

een kwartje,

En toch geneert hij zich niet naast haar te

zitten, net of ze zijn vrouw is.

1 41. Ik houd wel van de loerik,

Maar niet van gebloemde patronen.

Ik zie haar zelf wel graag,

Maar haar doen en laten kan mij niet be-

koren.

142. Ik verlang te slapen, maar ik heb geen kus-

sen,

Er is maar een kussen, en dat is erg vuil.

Ze wil graag uit gaan, maar kan geen
voorwendsel vinden,

A 1 had ze een voorwendsel, haar kind

weegt haar toch zwaarder.
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143- Manoek poeter manoek6 Tjina,

Koeroengan^ koeroengan djati.

Ndjaloek pandjer ndang k^kana,

Gaw6 loenga toekoe klambi.

144. Iwak piting digaw6 begedel,

Iwak oerang seroe amis6.

Dasar scenting melaran gondii,

Tak sawang seroe manis6.

145. Damar padang sing pat^nana,

N^k dak mati ndang seboelen.

Kadoeng bimbang sing ent^nana,

N6k dak kanti ndang soesoelen.

146. Omah gent^ng sing saponana,

Tjagak pilar kapoeren poetih.

Abet ent^ng lakar ana,

N^k dak koewat tinggalen moelih.

147. Ana ar6k sing nggoeja-nggoejoe,

N^k nggoejoe katok oentoen^.

Ana arek sing ape m^loe,

Akoe wedi wong toewane.

148. Pring sing pada pring,

Teboe djawa dimot lori.

Njanding sing pada njanding,

Bodjo dak djawa adja dingeng^ri.

149. Klambi poetih pada poetih^,

Setrikakna nang Madjasari.

Ati sedih pada sedihe,

Tekakna sedina iki.

150. Saroeng ireng pada ireng^,

Tjita lorek digawe slimoet.

Kadoeng seneng pada senenge,

Wong isih ar^k koedoe diramoet.

15 1. Melik-melik anake konang,

Nandoer bako koela sawoerna.

Tjilik-tjilik wis wani wong lanang,

Kenek kao koela soekoerna.

152. Ndjaloek klambi tak toekokna,

Tjita lor^k wetone Djepang.
Nek ndjaloek rabi tak rab^kna,

N^k gelem el^k ja dak koerang.

143. De tortelduif is van een Chinees,

De kooi is van djatihout.

Als ze om voorschot vraagt, geef dat dan

vlug,

Zij wil gaan om een kebaja te koopen.

144. Van krab maakt men frikkadel,

De garnalen ruiken bedorven.

Van nature al knap, draagt ze 00k nog oor-

hangers,

Het is een lust om naar haar te kijken.

145. Draai die lichte lamp uit,

Als ze niet uitgaat, moet je ze maar uit-

blazen.

Als je haar lief hebt, wacht dan op haar,

Als je niet wachten kunt, ga dan vlug naar

haar toe.

146. Veeg dat huis met pannen dak schoon,

Stutten en pilaren moet je goed witten.

Soms valt het mee, soms 00k niet:

Als je 't niet uithouden kunt, laat haar dan
maar in den steek en ga weg.

147. Er is een kind, dat al maar lacht,

Als het lacht, zie je zijn tanden.

Er is meisje, dat met mij mee wil gaan,

Maar ik ben benauwd voor haar ouders.

148. Bamboe is bamboe,
Javaansch suikerriet wordt in de lorie ge-

laden.

Wie naast elkaar zitten, zitten naast elkaar,

Maar als je echtgenoot onsolide is, moet
je hem maar niet volgen.

149. Witte jassen zijn wit,

Je moet ze laten wasschen te Madjasari.

Neerslachtig, beiden neerslachtig,

Laat hij vandaag nog komen.

150. Zwarte sarongs zijn zwart.

Van gestreepte stof maakt men een deken
Ze houden nu eenmaal van elkaar,

Maar omdat ze nog te jong is, moet ze

eerst nog grootgebracht worden.

15 1. De jonge vuurvlieg flikkert,

Tabak planten door zaaien.

Ze is nog klein, maar toch durft ze de man-
nen al aan,

Als ze wat oploopt, zal dat mij een zorg
zijnl

152. Als hij een jas vraagt, zal ik een jas voor
hem koopen,

Een gestreept stofje, in Japan gemaakt.
Als hij een vrouw wil, zal ik hem een
vrouw geven,

Als hij tevreden is met een leelijke, die zijn

er genoeg.
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153- Djanoer poetih digawe koepat,

Kaja apa ol6h ngis^ni.

Doeloer ipe digaw4 sobat,

Kaja apa ol^h nglad^ni.

154. Sawahe disosor beb^k,

Idji-idji mlakoe ngoelon.

Salahe awakmoe dew^k,

Doewe bodjo mlakoe mbalon.

155. Degan idjo digawe serbat,

Kaja apa ol^h nggoelani.

Doewe bodjo didamel sobat,

Kaja apa oleh mb^lani.

156. Noempak pir djaran^ woloe,

Toetoeg loeroeng tak 6nggokna.

Adja koewatir sing mMoe akoe,

Ndjaloek saroeng tak toekokna.

153. Van witte, jonge klapperbladeren maakt
men ketoepat,

Wat kan men ze mooi vullen!

Van een zwager maakt men een amant,

Wat kan men prettig met hem leven!

154. De sawah wordt door eenden omgewoeld,
E^n voor een loopen ze westwaarts.

Het is je eigen schuld,

Je hebt toch reeds een man, waarom ga je

toch nog de hoer spelen?

155. Van groene jonge klapper maakt menserbat,

Op welke manier kan men die zoet maken?
Een vrouw hebben, die door anderen wordt

gezocht,

Hoe kan men dan voor zijn rechten op-

komen?

156. Rijden in een wagen, getrokken door acht

paarden,

Aan het eind van den weg gekomen, sloeg

ik een zijweg in.

Wees niet ongerust, alsjemetmij meegaat,

Wil je een sarong, dan zal ik die voor je

koopen.

157.

Goenoeng Gangsir sing goenoeng Sem^roe,
Goenoeng Gangsir oendak-oendakan.

N^k pena sir sing m^loe akoe,

Adja gaw6 disembarangan.

158.

Noempak sepoer amot koekoesan,

Godong djati disoew^k-soew^k.

Toeroe koempoel ken^k apoesan,

Mbajar setali doewit4 616k.

157. Geef mij maar liever de Smeroe (de hoog-

ste) dan de goenoeng Gangsir,

De goenoeng Gangsir is maar een enkel

treedje.

Als je lust hebt, ga dan met mij mee,
Maar doe dat niet met den eerste den beste.

158. In een trein zitten beladen met een koe-

koesan,

Djati-blad wordt in stukjes verscheurd.

We hebben samen geslapen, maar hij be-

droog me,
Hij gaf me een valsch kwartje.

159. Gersik kakang Soerabajane,

Aloen-aloen koeta Kediri.

Mengko disik kakang semajan6,

Along-alon koela ent6ni.

159.

Gresik is de kakang van Soerabaja (is ouder

dan Soerabaja);

De aloon-aloon van de stad Kediri.

Wacht nog wat met de vervulling van de

belofte,

Voorzichtig aan, ik zal er wel op wachten.

160, Pring sing pada pring,

Bongkotan pada bongkotan.

Njanding pada njanding,

Tjokotan pada tjokotan.

160.

Bamboe is bamboe,
Een boomstronk is een boomstronk.

Vrijen is vrijen,

Bijten is bijten (d.w.z. het komt allemaal

op 't zelfde neer).

1 61. Idjo-idjo godong6 teboe,

Godong blarak dika loegoerna.

Doewe bodjo kok dadi baboe,

Tjoba koela, koela anggoerna.

1

61.

Groen is het blad van het suikerriet,

Klapper-bladeren laat men neervallen.

Waarom laat je je vrouw als baboe werken,

Als ze van mij was, zou ik dat niet willen.
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DE OPRICHTING VAN EEN VOORLOOPIG BUREAU
VOOR DE STUDIE VAN EXOTISCH VOLKSRECHT.

I. De halve aardbol wordt nog be-

heerscht door niet-gecodificeerd Oos-
tersch en tropisch recht. De veronder-

stelling van de negentiende eeuw, dat

deze rechtssystemen bestemd waren om
binnen afzienbaren tijd te verdwijnen, is

niet bewaarheid geworden, en meer en
meer is de rechtswetenschap het belang

dezer systemen gaan erkennen. Boven-
dien schijnt artikel 9 van het statuut van
het Permanente Hof van Internationale

Justitie te Den Haag (1920), waarbij gelij-

ke eerbiediging van alle rechtssystemen

der wereld wordt gewaarborgd, dit exo-

tische recht evenzeer onder zijn hoede te

nemen als het Europeesche.

II. De moeilijkheid is den geest ervan

te leeren kennen, den inhoud zonder voor-

ingenomenheid te bestudeeren en te weten,

wie de personen zijn, die zich ermee be-

zighouden.

III. Bij wijze van voorloopige schets

en voor practisch gebruik kan men acht

exotische rechtssystemen onderscheiden,

te weten:

a. Oceanisch recht;

b. Japaneesch, Chineesch, Annamitisch
en Siameesch recht;

Zelfs wanneer deze systemen op mo-
derne wijze zouden worden gecodi-

ficeerd, zouden het traditioneele en
het volksrecht nog niet dadelijk ver-

dwijnen; kermis daarvan zou nog steeds

noodzakelijk blijven bij de toepassing

en de verklaring van de wetboeken,

zooals deze leven in het dagelijksch

verkeer en belichaamd zijn in de juris-

prudence;
c. Indonesisch recht (Formosa, de Phi-

lippijnen, Nederlandsch-Oost- Indie,
het Maleische schiereiland enz., de
Tjams van Fransch-Indo-China, Mada-
gascar).

De Internationale Academische Unie,

gesticht in 1919, heeft hare belangstel-

ling op zakelijke wijze aan den dag ge-

legd door een aanvang te maken met
het drukken van een voorloopig Woor-
denboek van Indonesische rechtster-

men, welke ondememing door zes lan-

den wordt gesteund;

d. het inheemsche recht van Indie;

e. Westaziatisch recht;

/. het inheemsche recht van N. W. Afrika,

Tripolis en Egypte;

g. het inheemsche recht van Midden- en

Zuid-Afrika;

h. het recht der oorspronkelijke bevol-

kingen van Noord-, Midden- en Zuid-

Amerika.

IV. Ten einde de studie van deze

rechtssystemen te vergemakkelijken, die-

nen wij eerst te weten, wat er alreeds ge-

daan is, en de personen te kennen (juristen

of niet, en in het bijzonder zij die ter plaatse

aanwezig zijn) op wier medewerking men
kan rekenen.

V. Voor de studie van het Indonesisch

recht (zie boven III c) hebben de Neder-
landers te Batavia een ,,Afdeeling voor
het Adatrecht” (1926) van het Koninklijk

Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen (1778) opgericht en te

Leiden een Adatrecht-stichting (1917).

In 1931 zal een onderzoek worden inge-

steld in de Philippijnen. Een ,,Literatuur-

lijst voor het adatrecht van Indonesie”

groot 455 biz., werd in 1927 uitgegeven

Deze organisaties en hare uitgaven voor
zien echter slechts zeer ten deele in de
behoeften der juridische ethnologie.

VI. Om deze reden heeft het Semina-
rium voor Juridische Ethnologie, in 1929
tot stand gekomen bij de Rechtsgeleerde

Faculteit van de Universiteit van Parijs,
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op aandrang van de Adatrecht-stichting

te Leiden, besloten zich bereid te verkla-

ren voorloopig als centraal bureau voor

de studie van exotisch volksrecht te fun-

geeren, in dezen zin, dat het op zich neemt
de verspreide beoefenaars daarvan, die

dikwijls nooit van elkaar gehoord hebben,

met elkaar in aanraking te brengen. Het
doet daarom een beroep op alien die in

staat zijn inlichtingen te geven omtrent
niet-gecodificeerd recht van een der bo-

vengenoemde acht groepen. Het stelt zich

voor alle verkregen inlichtingen eens of

tweemaal per jaar in een aankondiging te

publiceeren, ten einde langzamerhand de

noodzakelijke organisatie van deze studien,

die steeds dringender als een behoefte

wordt gevoeld, tot stand te brengen.

VII. Mededeelingen kunnen worden
gezonden aan M. le Professeur Rene Mau-
nier, 7 avenue d’Orleans, Paris XlVe.

C. VAN VOLLENHOVEN,

Hoogleeraar te Leiden.

RenE Maunier,

Hoogleeraar te Parijs.
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UIT DE PERS.

DE JAVAANSCHE SCHOUWBURG TE SEMARANG.

Nog dezc maand zal een aanvang gemaakt
worden met den bouw van de ,,eerste Javaansche

Schouwburg met Tentoonstellingszaal” te Se-

marang. Deze onderneming gaat uit van de op
die plaats gevestigde Volkskunstvereeniging Sobo
Kartti en deze gebeurtenis is wel belangrijk ge-

noeg om in deze rubriek bespreking te vinden.

Niet het gebouw als zoodanig — een zeer intelli-

gente vervorming van de Javaansche pendoppo
tot schouwburg, idee en project van Ir. Thomas
Karsten — is hierbij voor mij het belangrijke,

doch de geest die de stichting van dit gebouw
noodig oordeelde. Die belangrijkheid toch hangt

ten nauwste samen met, is gevolg van de pogin-

gen in Javaansch-intellectueele kringen in de
laatste tien jaren zich steeds herhalend, om game-

lan en wajang, — zeer zeker waardig Javaansch

cultuurbezit, voor uitsterven tot dusver behoed

door de Javaansche vorsten en door de regenten-

families — te vervormen tot een volkskunst en op
die wijze te trachten de oude traditioneele vor-

men een basis te doen zijn voor nieuwe ontwikke-

ling. Zeer zeker heeft o.m. het Java-Instituut

deze tendenz mede in het leven geroepen, doch
ook uit kringen waar Westersche organisatiedrang

niet stuwde, zijn pogingen in diezelfde richting

voortgekomen. Ik denk hierbij aan de Krido

Bekso Wiromo— een soort Javaansch conserva-

torium — te Djokjakarta, aan de goede Javaansche

tooneelgroep onder leiding van Djojodipoero

evencens te Djokjakarta, die in grooten eenvoud

in dezelfde richting werken.

Vooral het laatst vermelde is wel zeer merk-

waardig, omdat het daarbij tot een vaste profes-

sioneele troep is gekomen, spelend echter voor

een hoofdzakelijk Europeesch publiek, n.l. de

vele in Djokja komende en verblijvende touristen.

In het bovenstaande zijn zeer terloops twee

merkwaardigheden vermeld, die in verband met
mijn beschouwing wel even een extra soulignee-

ring mogen hebben: bouw van den eersten Ja-

vaanschen schouwburg door een Westersch archi-

tect; een Javaansch beroepstooneel voor hoofd-

zakelijk Westersch publiek. Deze twee tastbare

feiten als resultaten van bewuste pogingen tot

wending van de traditioneele hofkunst naar

volkskunst, geeft te denken.
Wanneer ik dan nog memoreer, dat in de vor-

stenlanden de Ketoprak — een stijlloos mengsel

van Westersche ,,komedie stamboel” en wajang

tot—bloei kwam, als gevolg van de democratisee-

ring van het Javaansch tooneel, en juist in kam-
pong en dessa veel opgang maakte, dan geloof ik

te hebben gemotiveerd, mijn vrees dat het niet

goed gaat met den geprojecteerden opbloei. Wan-
neer men zich in dezen zin uit, wordt, vooral

door Westersche vrienden van de Kunst in deze

landen, vaak naar Bali verwezen.
Zeker, in Bali is wajang en gamelan nog levend

cultuurbezit: de eenige Balineesche scholen waren
voor kort dansscholen. Maar, reconstrueeren wij

eens een Balineesch feest in gedachte: den gehee-

len dag optochten van vrouwen en meisjes naar

de tempelaltaren om daar hun offergeschenken

te brengen en van den pandita heilige bloemen te

ontvangen. Dan als de nacht daar is komen de
menschen naar het tempelplein. Een klein ovaal

blijft open en daarin bij den magischen gloed

van flakkerend flambouwlicht en het sonore en
hartstochtelijke rubato van het gamelanlied be-

wegen de dansers of danseressen, de levende

pla.stiek als opperste offerande aan de Goden.
Daar leeft in het volk dat onuitspreekbare, waar-
door een kunstuiting vitaal blijft; daar wordt de
artistieke uiting goddelijke openbaring in de
unisono zingende zielen der toeschouwers. Jan
Prins heeft in een zijner schoonste gedichten —
hieronder vindt U het afgedrukt — zoo zuiver

die openbaring weergegeven:

Het Dansfeest.

Vanachter struiken en verwarde ranken
het eenzaam bonzen, donker, van de gong,

—

en dan, of water over steenen zong,

een koele stroom van sprankelende klanken.

De hoofden zijn gebogen voor den glans

die van den bodem slaat op de gezichten,

De schemer wijkt en welt om rosse lichten,

en alle stilte is wakende om den dans.

De lenden smal, de borsten ingebonden,
beweegt de ranke danseres alleen.

—

Het zwijgend zien is om haar schreden been
van hen, die uit dit uur niet scheiden konden.

Zij droomen in den lagen kring en turen,

—

zoolang de nacht, zoolang de rust hun blijft,

—

den ganschen gang door van die zwijgende uren,

naar een gebaar, dat op de stilte drijft.

Zij volgen de bewegende verschijning,

zooals zij gaat en hun verbeelding draagt

in schoonen stand, in wisselende omlijning.

—

Zij volgen dankbaar tot de morgen daagt

Dan komen zij het zonlicht ingeschreden,

geluk in ’t hart en hoogheid in den gang.

Zoo gaat, wie schoonheids velden heeft betreden,

zijn dagen door, dit gansche leven lang.
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Vergelijken we dan deze kunstuiting, ook voor

ons westerlingen ontroerend door zijn waarheid,

met zoovele voorstellingen, hier op Java; bij

wajang en gamelan; een partij bridge, een ,,mar-

vellous” kakelend touristenpubliek, een cocktail

van wajang, stamboel en bioscoop in de Keto-

prak. Zeker, er zijn nog vele Javanen, die vol

eerbied overgeleverde vormen aanschouwen, er

zijn nog zeer vele Javanen voor wie gamelan-

muziek ,,spijs der goden” is. Maar ,,het-niet-

kunnen-leven-zonder” is groote uitzondering.

Wij begrijpen dan dat het niet anders kan, want
daarginds op Bali tronen in eerbied en erkenning

de groote en goede goden op de bergen, daar

moeten de boeta’s door offeranden op huisal-

taar en in tempel te vriend worden gehouden. Is

de wajang, voortgekomen uit voorouderver-

eering, niet de voorstelling van den voor het

menschelijk geluk zoo belangrijken strijd tusschen

goden en boeta’s, tusschen pandawa’s en kora-

wa’s, tusschen goed en slecht, geluk en ongeluk!

In Bali bestaat de sfeer, waarin de wonderlijke

kunst van den dans kan voeren tot opperst geluk.

En deze sfeer, waardoor eenheid is in voelen bij

alien, ontbreekt volkomen op Java en zeer spe-

ciaal in de groote steden.

Neen, de loop der ontwikkeling van de Ja-

vaansche Maatschappij is niet gunstig geweest
om een opbloei als volkskunst van de verstarde

vorstelijke wajang te mogen verwachten. En wij

vreezen daarom, dat de in wording zijnde ,,Eerste

Javaansche Schouwburg” spoedig een
bioscoop zal worden.

Toch kan een vasthouden aan, een vastleggen
van verstarde kunstvormen belangrijk zijn voor
een nieuwen opbloei. Wanneer een ,,nieuwe ziel”

ontluikt en zich moet openbaren, met de nood-
zakelijkheid van een jonge plant, die haar eerste
bloeisels toont, zal zij probeeren met de oude
overgeleverde vormen zich uit te drukken. In
lijnen, gebaren, vormen, klanken die traditie

zijn, zal zij trachten uit te zeggen het nieuwe,
dat noodwendig geopenbaard moet worden.

Stamelend, zal die eerste primitieve uiting zijn,

maar verstaanbaar, dank zij de beschikking over
die oude vormen. Daarom is het waardeerbaar,
dat vereenigingen zich vormen, zich inspannen,
dat de regeering medehelpt — wij denken hierbij

aan het pas ingestelde musicoloog-ambt — ten
einde te voorkomen dat traditie uitsterft, dat vor-
men verloren gaan. Een nieuwe opbloei kan die

vormen noodig hebben. Die nieuwe opbloei zal

historisch vaststellen welke vormen waarde heb-
ben behouden, of het streven naar traditiebehoud
de moeite waard is geweest. Dit geslacht kan het
niet beoordeelen.

SITSEN.
(Ind. Post, 10 Jan. 1931).

VOLKSLECTUUR IN 1930

door

Dr. G. W. J. DREWES,

wd. Hoofdambtenaar v.d. Volkslectuur.

De zwaar met curiositeiten beladen toerist, die

Indie den rug toekeert, zal veelal geen weerstand
hebben kunnen bieden aan de geheimzinnige
bekoring van het oude — of oudgemaakte —
Javaansche handschrift of het, gewoonlijk splin-

ternieuwe Balineesche palmbladboek, dat hem
voor duur geld in de voorgalerij van zijn laat-

ste hotel te koop werd aangeboden. En zoo bloeit

in het ,,Indische boek”; in Deli is het de Batak-
sche ,,poestaha” (wichelboek), te Batavia de
Koran met interlineaire Maleische vertaling of
een ander theologisch werk, met standaard en al

weggesleept door den Minangkabauschen han-
delaar, en te Soerabaja steevest de Jozefgeschie-
denis in het Javaansch, of een Balische lontar,

versch bekrast, die gereeden aftrek vindt. Het
onbekende schrift, het ongewone papier, de
vreemde vorm van het boek, welks bladen saam-
geregen zijn met een touwtje, waaraan altijd een

kraal of een oude vuile duit met vierkant gat

bengelt; het is alles van een geheimzinnige onbe-
kendheid. ledere kooper is dan ook opnieuw over-

tuigd van het heel bijzondere van zijn hand-
schrift. Totdat het deskundig onderzoek dezen
zoeten waan verdrijft, en het curiosum, dikwijls

met zooveel enthousiasme verworven en met zoo

groote verwachting aan een geleerde instelling

ten geschenke aangeboden, in een vergeten hoek-

je van een bibliotheek als zooveelste duplicaat

van inferieure kwaliteit een stoffig nummer
wordt, dat alleen den overnauwkeurigen bezor-

ger eener tekstuitgave de vreugde van totaal over-

bodige ,,variae lectiones” kan verschaffen.

Desalniettemin volgt de reiziger, die zich uit

welvoorziene beurs ruimschoots van souveniers

voorziet, met zijn liefhebberij voor het Javaan-
sche boek onbewust een oude traditie. Want reeds

de eerste Hollandsche schepen, die in 1598 Oost-
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Java aandeden en in het oude Sedajoe voor anker

gingen, brachten als rariteiten .voor het vader-

land eenige Javaansche geschriften mee, die aan

de geleerde vrienden der reeders als curiosa

w^besteed waren. Maar hier mag men van geluk

spreken, dat de volijverige bibliothecaris der

jonge Leidsche Universiteit op deze handschrif-

ten beslag wist te leggen voor zijn nieuwe collec-

tie ,,boucken, uyt verre ghelegen landen gebracht.

Wat de inhoud is, zal de tijd zekerlijk leeren,

tempus certius quid docebit, zegt de oudste catalo-

gus. Inderdaad, de tijd heeft het geleerd, doch

weinig zal de Amsterdamsche cruydenier Van
Dulmen uit de Warmoesstraat, die een dier

,,boucken” aan den bibliothecaris Merula af-

stond, hebben bevroed, dat het ruim driehon-

derd jaar zou duren v66r en aleer het nageslacht

zich van de beteekenis dier geschriften zou

vergewissen.

Er is dus niets nieuws onder de zon. De Hol-

landsche zeevaarder, die met onwennige oogen

het Javaansche leven opnam, en de globetrotter,

die de platgetreden route langs de groote cara-

vanserai’s volgt en een portie Javaansche cultuur

op bestelling in zijn hotel te genieten kan krijgen

beiden worden gelijkelijk geboeid door het vreemd
soortige Oostersche boek, waarvan zij geen letter

kunnen verstaan. Toch is er ook een groot ver-

schil. Zonder de suspicie van jagerslatijn te wek-

ken kon de zestiende eeuwsche wereldreiziger

terecht beweren, dat in Indie alle boeken er ook

uitzagen, maar degene die thans zijn duurge-

kochte palmbladnerfjes voor een waschlijstje of

een hotelrekening zou willen uitgeven, zou toch

weinig geloof vinden, dunkt me. Het drukkers-

bedrijf heeft in Indie wel eenige vlucht genomen
sedert Hendrick Brants zich in 1668 in de Prin-

censtraat te Batavia vestigde als Stads- en Com-
pagniesdrukker. De drukpers, naar Indie ge-

haald niet in de eerste plaats om in de geringe

eigen behoefte der kleine Nederlandsche kolonie

te voorzien, maar om de verspreiding van Chris-

telijke lectuur onder de Inheemsche bevolking

mogelijk te maken, is een niet te onderschatten

macht geworden, ook in de Chineesche en in-

heemsche samenleving.

De grootste producent van boekwerken in de
inheemsche talen is echter zonder twijfel het

Gouvernementskantoor voor de Volkslectuur,

alias Balai Poestaka te Weltevreden, dat in het

afgeloopen jaar niet minder dan ruim bonderd

deelen en deeltjes, tezamen omvattend een vijf

en tachtig afzonderlijke werken, het licht deed

zien, 4 tijdschriften uitgeeft, en het wekelijksch

overzicht over de geheele Inheemsche en Ma-
leisch-Chineesche pers samenstelt. Doch niet

alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief kan men
zeggen dat de Volkslectuur-uitgaven aan de spits

staan van het inheemsche boek.

Natuurlijk is alle lectuur, die het publiek gebo-

den wordt, geen litteratuur (de hemel moge ons

ervoor bewaren!), evenmin als zulks in den Euro-
peeschen boekwinkel het geval is. Er is misschien

zelfs wel heel weinig litteratuur van eenige be-

teekenis bij, aangezien het overgangstijdperk,

waarin wij thans leven, allerminst bevorderlijk

is voor het tot ontwikkeling komen van litteraire

gaven en dichterlijke talenten. Scherp teekent zich

hier af de scheiding tusschen de massa des volks

en de intellectueele, Westersch grootgebrachte

bovenlaag. De uitleencijfers van de meer dan
3000 Volksbibliotheken, die door het Kantoor
voor de Volkslectuur worden beheerd, bewijzen

onmiskenbaar, dat de voorkeur van den gewonen
man nog steeds uitgaat naar boeken en gedichtcn

in het oude, traditioneele genre. De heruitgaven

van de overgeleverde volksverhalen halen steeds

weer opnieuw de hoogste cijfers. In het Javaan-
sche taalgebied zijn het de wajangverhalen, in de
Soendalanden de oude wawatjans, die het meest
in den smaak vallen. De Maleische bibliotheken

daarentegen, die niet in een scherp afgescheiden

taal- en cultuurgebied liggen, vertoonen minder
gehechtheid aan de traditioneele hikajat; daar

begint de moderne, oorspronkelijke roman en
het vertaalde boek een goede kans te krijgen.

Geheel anders staat echter de zaak met de Wes-
tersch opgeleide jongeren. Door opvoeding en
onderwijs stelselmatig van eigen taal en cultuur

vervreemd, lezen zij vrijwel nooit een boek in

de landstaal, en de litteraire renaissance, waar-
over tegenwoordig in bepaalde kringen wordt
gesproken, beperkt zich vooralsnog tot een groote

bewondering voor oude werken, die men veelal...

niet gelezen heeft, en tot enkele, zoo wei-

nige pogingen om in nieuwen vorm de eigen

gevoelens te uiten. De verzen van Sanoesi Pane,
leeraar aan de Lembangsche Kweekschool, en
van Roestam Effendi, thans in Holland, ver-

dienen echter wijder belangstelling.

Noch de inhoud, noch de vorm dezer gedichtcn
kan echter het groote publiek boeien. De smaak
daarvoor is nog niet ontwikkeld. Men houdt
zich liever bij de ouderwetsche sja’irs, op welker
vierregelige coupletten in een eindeloozen stroom
van rijmwoorden het verhaal traagjes voortkab-

belt. Zoo werd de legende van de Blauwe Prinses

(Poetri Hidjau), op geheel Noord Sumatra over-

bekend, in tienduizenden exemplaren verkocht.

Smaken verschillen: op den Europeeschen lezer

drukt de monotonie van dezen versvorm reeds
na eenige bladzijden loodzwaar, doch de gewone
Inlandsche lezer kan er blijkbaar niet spoedig
teveel van krijgen.

De meer ontwikkelde lezer wordt daarentegen
meer aangetrokken door den nieuwen, oorspron-
kelijken roman, en in het bijzonder wanneer
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daarin een brandende kwestie behandeld wordt.

Het is de laatste jaren speciaal het verzet tegen

de ouderwetsche uithuwelijking van kinderen

door de ouders, zonder dat de liefde der betrok-

kenen daarbij ook maar iets meespreekt, dat

in tal van romans tot uitdrukking is gekomen. De
stof voor zulke verhalen lag dan ook in de In-

landsche, en vooral in de Minangkabausche we-

reld, voor het grijpen. De jongeling, die ergens

op Java school gaat en daar zijn relaties opdoet,

doch bij thuiskomst ontdekt, dat er reeds een

bruid voor hem is uitgezocht, en het uit deze

situatie voortspruitend conflict, waarbij velerlei

tegenstelling tusschen het ouderwetsche adat-

milieu en het idealisme der jeugd kunnen worden
belicht, leveren een uiterst dankbaar onderwerp.

Het zijn in dit genre — de strijd tusschen de

kaoem koeno en de kaoem moeda — vooral de

romans ,,Pertemoean” (Ontmoeting) van den

Minangkabauschen onderwijzer St. Pamoentjak

nan Sati en het in Koetaradja spelende „Djeum-
pa Atjeh” (de Atj^hsche tjempakabloem) van

H. M. Zainoe’dDin, waarin naar het schijnt

tal van personen niet onduidelijk te herkennen

zijn, die de aandacht getrokken hebben. Eenige

jaren geleden verschenen, hebben deze beide

boeken nog steeds veel navraag in de biblio-

theken. Het laatstgenoemde verhaal werd zelfs

voor de Opera Stamboel bewerkt, zooals trou-

wens met tal van Volkslectuur-uitgaven tevoren

ook reeds was geschied.

Zeer vlot van de hand ging ook het boek

,,Salah Asoehan”, geschreven door Abdoel Moeis,

waarin het vraagstuk van het gcmengde huwelijk

wordt behandeld. Hoofdpersonen zijn een Mi-
nangkabausche jongeman, die de H. B. S. heeft

afgeloopen, en een Indo-Europeesch meisje,

waarmede hij in de tennisclub op zeer goeden
voet is komen te staan. Ook dit werk is een ten-

denzroman, aangezien het de uitgesproken be-

doeling heeft tegen zulke verbintenissen ernstig

te waarschuwen. Moeis is zulk een voortreffelijk

uitbeelder van milieus en zoo welversneden van
pen, dat men het boek niet terzijde legt voor het

uit is.

De Soendaneesche redactiestaf van Volkslec-

tuur legde dit jaar een buitengewonen ijver aan

den dag. Het aantal uitgegeven deeitjes, dat in

1928 twaalf, en in ’29 slechts 7 bedroeg, beliep

27, waarbij 20 nieuwe uitgaven waren. Graag
gelezen wordt het door de echtgenoote van den
regent van Mr. Cornelis — een geziene figuur

in de vrouwenbeweging — geschreven verslag

van hare Europeesche reis. Op onderhoudende
wijze vertelt de Raden Ajoe van al het merk-
waardige en navolgenswaardige dat haar in

Europa trof. Ook de Soendaneesche vertaling

van de brieven van R. A. Kartini, vertaald door

R. Satyadibrata en ingeleid door de Raden Ajoe
van Mr. Cornelis, is een veelgevraagd boekwerk.

De belangrijkste producten der gansche nieuwere
Soendaneesche literatuur zijn echter ongetwij-

feld de historische romans van R. Memed Sas-

trahadiprawira. Deze auteur, van huis uit B. B.-

ambtenaar, debuteerde met een tendenznovelle-

tje, Enden Saribanon geheeten, en had zich ook
reeds als vertaler van eenige duizend en een
nacht verhalen verdienstelijk gemaakt voor de
uitbrciding der Soendaneesche lectuur. Zijn in

1928 verschenen Tjarita Mantri Djero, een ver-

haal, spelende in het voormalige Regentschap
Nagara Tengah op het eiland van de zestiende

eeuw, is een gelukkige vermenging van schaar-

sche historische gegeven en volkslegenden, tot

een vlotlezend verhaal gegroepeerd. Het werd te

Bandoeng eenige malen opgevoerd, en oogstte

ook in dezen vorm veel succes.

De in het begin dezes jaars verschenen roman
,,Pangeran Kernel” speelt in een minder ver

verleden, n.l. het einde der achttiende en het

begin der negentiende eeuw. De hoofdpersoon,
naar zijn in 1825 ontvangen titulairen kolonels-

rang als Pangeran Kernel in den volksmond voort-

levend, is de roemrijke Soemedangsche regent

Koesoemadinata, die eerst na een moeilijke en
gevaarvolle jeugd en na lange jaren van eenvou-
digen arbeid als gewone tani tot het hooge ambt
geraakte, dat voordien in zijn familie erfelijk was
geweest. Uit de officieele gegevens, in De Haan’s
standaardwerk ,,Priangan” te vinden, uit In-

landsche bronnen als de Babad Tjikoendoel, en
uit nog in omloop zijnde volksverhalen en fami-

lietraditie, door den auteur vlijtig bijeengeza-

meld en met eenige vrijheid bewerkt, is een ro-

man gegroeid, waarin de stoere figuur van den
ouden regent, die de getrouwe dienaar, maar
niet de slaaf van de Compagnie was, en die

bovenal opkwam voor de belangen der aan hem
toevertrouwde bevolking, duidelijk naar voren
treedt. Anderen mochten zich haasten, bij het

Engelsch tusschenbestuur in de gunst te komen,
en zich, gelijk De Roo de la Faille het uitdrukt

in zijn te weinig bekende Preanger-schetsen,

,,naar de wijze der roodrokken te kleeden in een

scharlaken staatsiebuis, met het oude kleed ook
de trouw aan de vroegere meesters afleggend,”

niet hij. De man die den ijzeren Daendels tege-

moet dorst te treden zonder zijn onmogelijke

opdracht te hebben uitgevoerd, die de hem toe-

gestoken hand met de linkerhand vatte, en met
de rechterhand op den greep van zijn kris den
Grooten Heer fier rekenschap van zijn gedrag

aflegde, draaide niet met alle winden mee. Zijn

rechtschapenheid en plichtsbetrachting, in moei-

lijke tijden treffend aan den dag getreden, en zijn

romantische levensloop maken hem tot een ideale

figuur, niet alleen voor een roman, maar ook
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voor hct werkelijke leven. Dat dit boek zoo groo-

ten opgang maakte, pleit voor den goeden smaak
van den Soendaneeschen lezer, en het stemt tot

verheuging, dat juist op hetzelfde tijdstip dat in

inheemschen kring te Bandoeng ernstig protest

werd aangeteekend tegen de pomografische
verhalen en waarmee bepaalde broodschrijvers

de boekenmarkt overstroomden, deze gunstige

reactie te boeken viel.

Wat den stijl betreft, zijn dezc boeken niet mo-
dernistisch te noemen, geschreven als zij zijn in

den dikwijls nogal rhetorischen en gekunstelden

trant, welken de Soendaneesche smaak bij lit-

terair proza eischt. Het taalbederf, dat b.v. in de
romannetjes van Joehana, een der bovengenoem-
de fabrikanten van leesstof, welig tiert, staat wel

in scherpe tegenstelling tot den welverzorgden,

beschaafden stijl van de bovenbesproken schrij-

vers en vertalers.

Ook op het gebied der dichtkunst worden in de

Preanger nog geen nieuwe wegen gezocht. De
oude versmaten worden nog steeds toegepast, en
alles wat in dangding geschreven is, trekt eigen-

lijk meer dan proza. Zoo is ook de door den auteur

van Pangeran Kornel aangevangen metrische

vertaling van de belangrijkste verhalen uit het

Hindoesche pos Mahabharata, waarvan tot nog
toe reeds vijf deeltjes verschenen, geheel en al

in den ouden stijl. Dichters, die hun volk een

nieuwe dichtkunst geschonken hebben, zijn onder

de Soendaneezen nog niet opgestaan.

Thans iets over Madoera.
In 1924 werd vanwege de geringe resultaten,

welke de Madoereesche uitgeverij oplcverde, de

aanmaak van boeken in die taal gestaakt. Inder-

daad was de leeslust niet bijster groot, terwijl

de verkoop alles te wenschen overliet. Groote
voorraden bleven onverkocht. Waarschijnlijk zou

men, als men beter van de locale situatie op de
hoogte was geweest, zich van optimistische

oplagen, welke veel en veel te hoog waren, ont-

houden hebben. Bovendien was het genre cer

aangeboden boeken wel zeer weinig aantrekke-

lijk: het nuttige en leerzame was te sterk ver-

tegenwoordigd. Opmerkelijk was het verschil in

belangstelling t.a.v. werkelijke lectuur, als de
Babad Soemenep, en alle goedbedoelde, maar
dood vervelende, voorlichtende werkjes. Maar
ook de aandacht voor de wel leesbare boeken
moest afnemen, indien er nooit iets nieuws aan

het repertoire werd toegevoegd. Trots alien

ijver, door de beheerders der Volksbibliotheken

getoond, verflauwde de leeslust, omdat alles

uitgelezen was. Na herorientatie ter plaatse

en langdurige besptekingen met personen uit

alle klassen van de bevolking werd het vorige

jaar tot hervatting van de Madoereesche uitgeve-

rij besloten, voorloopig met nu wel geen over-

weldigende, maar toch met bevredigcndc resul-

taten.

Als typisch voorbeeld van locale gebruiken,

waardoor het al dan niet slagen van een uitgave

wordt beinvloed, wil ik hier even iets vertellen

van de ,,leesavondjes” op Madoera. Bij zulke

gelegenheden pleegt men een ,,uitlegger” van

naam, die het Javaansch goed machtig is en dit

is vloeiend Madoereesch kan overzetten, uit te

noodigen om een der geliefde werken als het

Javaansche Rama-verhaal te komen lezen. Men
zit gezellig bij elkaar, en luistert naar den zang

van den uitlegger, die aangezien tembang op
zichzelf al niet snel gaat, en hij bovendien ook
nog moet vertalen, heel langzaam vordert. Maar
dat hindert niet: heeft hij een mooie stem en is

zijn vertaling geestig, dan vergeet men den tijd

en de nacht gaat voorbij zonder dat men het

bemerkt.

Het geslacht der ,,uitleggers” is op Madoera
echter aan het uitsterven, en de jongere generatie,

die geen Javaansch meer kent, doch in de scholen

met Maleisch werd grootgebracht, verstaat de
kunst niet meer. Het schoolonderwijs heeft den
cultureelen band tusschen Madoera en Midden-
Java, gelegd in de dagen der vriendschappelijke

relaties tusschen de vorsten van Soemenep en
van Mataram, verbroken, en daardoor het verle-

den wel heel scherp als voorbij gemarkeerd. Om
nu echter de Javaansche, geliefde literatuur niet

in een steeds dikker wordend waas van onbe-

grijpelijkheid te doen vernevelen, heeft Volks-

lectuur een complete vertaling van den Javaan-

schen Rama, vervaardigd door een Madoereesch
litteraat uit de oude school, uitgegeven, met de
bedocling, dat dit werkjes langzamerhand den
,,uitlegger” der leesavondjes zal gaan vervangen.

In den loop van dit jaar werden reeds eenige

honderden exemplaren verkocht, wat voor Ma-
doera veel genoemd mag worden, en wel een

bewijs oplevert, dat het juist op tijd verschenen is.

Over het Javaansche taalgebied kan ik kort

zijn. De serie beknopte wajanglakons, bijeenge-

bracht onder de auspicien van P. A. A. Mang-
koenagara VII te Solo, ging geregeld voort te

verschijnen, en de beide eerste deeltjes moesten

reeds worden herdrukt. Belangrijke oude tek-

sten als de Ardjoenasasrabaoe begonnen in

het uitgave te verschijnen. Daarnaast trekken

goede vertalingen van niet al te ver liggende

stof, als b.v. die van het beroemde Papegaai-

boek, een in het geheele Oosten bekende

vertelselverzameling, en zelfs bewerkingen

van Europeesche verhalen als Luilekkerland

{Nagara Mirasa is de Javaansche titel) en een

collectie sprookjes van Grimm, in vijf deeltjes

op moderne frissche wijze uitgegeven onder

den titel van Dongeng Adi, een groot aantal

337



lezers, de laatstgenoemde boekcn uiteraard het

meest onder de kinderen. Het totaal aantal in

1930 nieuw uitgegeven werkjes bedroeg ruim 30.

Ten slotte nog enkele cijfers.

De door het kantoor uitgegeven Almanak-
ken, in drie talen opgelegd, bereiken nu reeds

eenige jaren het recordcijfer van 100.000 stuks.

Met inbegrip van deze almanakken bedraagt

de jaarlijksche omzet ongeveer 365.000 stuks.

Alleen voor de vier periodieken van Volks-

lectuur werd in de laatste jaren ongeveer 80.000
K.G. tekstpapier per jaar gebruikt; het aantaJ

gedrukte exemplaren beliep ver over het miljoen.

Het aantal uitleeningen in de volksbibliothe-

ken onder rechtstreeksch beheer bedroeg in

1929 (de cijfers over ’30 komen pas medio ’31

beschikbaar): 2.591.211.

Wanneer men nu bedenkt, dat er dit jaar weer
ongeveer 50 bibliotheken geopend werden, ter-

wijl so aanvragen nog niet konden worden uit-

gevoerd, en 00k de zoowat 500 bibliotheken in

ziekenhuizen, opvoedingsgestichten, kazernes,

openbare leeszalen en verdere particuliere stich-

tingen niet uit het oog verliest, dan kan men
zich 00k een voorstelling maken van den om-
vang, dien de volkslectuurvoorziening genomen
heeft.

(De Locomotief, 19 Dec. 1930).

JAVAANSCHE LETTEREN.

Over de Javaansche letterkunde in vertaling.

door

Dr. TH. PIGEAUD.

Naar aanleiding van: Pranatjitra, een Javaansche Liefde'

uit het Javaansch vertaald door C.C. Berg, met medewer-

king van M. Praivirahatmadja. Uitgeverij C. A. Mee'S

Santpoort 1930.

De belangstelling van de wetenschap en van

het beschaafde publiek in Europa en Amerika,

vooral in de vorige eeuw opgekomen en gegroeid

en nog steeds wassende, voor de voortbrengse-

len der kunst van vreemde volkeren, is pas

betrekkelijk laat op dezen Archipel gevestigd

geworden. Reeds sinds eeuwen zijn de zijde en

het porselein van China, het lakwerk van Japan,

de weefsels van Voor-Indie in Europa bekend.

Voortbrengselen van de kunstnijverheid der

Indonesische volkeren werden echter slechts

bij uitzondering naar het Westen gestuurd, hoe-

wel de waren van China en Japan vroeger hun
weg moesten nemen door den Archipel, ja zelfs

gedeeltelijk hier ingekocht werden.

Het is hier niet de plaats om de oorzaken na

te gaan van dezen staat van zaken, die waar-

schijnlijk reeds bestond toen de Europeesche

handelaren, de Portugeezen en later de Hollan-

ders, den handel in den Indichen Oceaan en de
Chineesche Zee en den uitvoer van hier naar

het Westen van Voor-Indiers, Indonesiers en
Chineezen kwamen overnemen. De maatschap-

pelijke toestanden en de geringe vraag naar hier

te maken voor uitvoer beschikbare nijverheids-

voortbrengselen zijn, als men naar naastbij

liggende oorzaken zoekt, het meest voor de
hand liggend.

Ook op het gebied van de letterkunde heeft

het Westen veel eerder kermis gemaakt, door

middel van meer of minder goed geslaagde

vertalingen, met werken in andere Zuid- en
Oost-Aziatische talen dan met geschriften en
de talen van den Archipel. Alleen Maleische
verdragen en overeenkomsten met handelsre-

laties hebben reeds vroeg de aandacht gehad;

dergelijke staatsstukken, doorgaans onder vreem-
den invloed opgemaakt, kan men echter nauwe-
lijks tot de letterkunde rekenen.

Pas in het laatste kwart van de vorige eeuw,

kan men zeggen, is er bij Europeanen in Euro-
pa en hier te lande eenige belangstelling ont-

staan voor de voortbrengselen der kunstnijver-

heid dezer gewesten: batikwerk, weefkunst,
houtsnijwerk e.d. Echter alleen bezien uit een

oogpunt van kunst; de tijden waren verstreken,

door het opkomen der Europeesche fabrieks-

nijverheid, dat dergelijke voortbrengselen van
handwerk in Europa een eenigszins uitgebreide

markt hadden kunnen veroveren. Omgekeerd,
de Europeesche fabrieksnijverheid is met haar

goederen ver doorgedrongen op het gebied van
het hier inheemsche handwerk en kunstambacht
en heeft dit op vele plaatsen zelfs al doen ver-

dwijnen. De belangstelling in Europa en Ame-
rika voor een enkele andere uiting der Javaan-

sche kunst, zooals voor den dans en de muziek,

pas in den allerlaatsten tijd eenigszins merkbaar,

is uiteraard plaatselijk en beperkt tot weinigen.

Vroeger dan voor de voortbrengselen der
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kunstnijverheid en voor den dans is er bij Euro-

peanen belangstelling ontstaan voor de voort-

brengselen der letterkunde in sommige der talen

van den Archipel. Deze belangstelling, waarvan

het eerste ontwaken reeds in de i8e eeuw is op
te merken, is ontstaan voornamelijk ten gevolge

van de langzamerhand vermeerderde en nauwer
geworden aanrakingen met de Inheemsche sa-

menleving, vooral met de Javaansche Vorsten-

dommen. Een tijd van betrekkelijken bloei bc-

leefde de Europeesche beoefening der Javaansche

taal- en letterkunde dan ook in de eerste helft en
omstreeks het midden van de vorige eeuw, toen

de aanraking van het Bestuur met groote stuk-

ken van Midden-Java eerst recht begon of

nauwer werd gemaakt. De bestudeering van de

Javaansche letterkunde (daartoc wil ik mij thans

bepalen) was in dien tijd echter niet meer dan
middel om te geraken tot het doel, een voldoen-

de hoeveelheid kennis van de Javaansche taal

te vergaren, om die vervolgens te gebruiken in

dienst der Landelijke Inkomsten en Cultures.

Den zin en de gedachten der Javaansche letter-

kundige geschriften, het kosmisch religieuze

gevoel waarvan zij doordrongen zijn, begreep

men niet en kon men niet navoelen. De vooral

dien tijd geheel beheerschende rationalistisch-

analyseerende geest en methode van onderzoek

liet geen ruimte over voor het opsporen, navoe-

len en combineeren van gedachten en gevoelens,

die hem zelf vreemd of onbewust waren.

Men heeft ook pas langzamerhand bemerkt

dat moeizaam verworven kennis van het taal-

eigen der Javaansche letterkunde, althans van

de letterkunde van den tijd, in de praktijk van

het clagelijksch leven niet veel waard is. Immers
die letterkunde bediende zich van een gezocht-

ongewonen woordenschat en was bijkans ge-

heel in dicht geschreven, zoodat haar uitdruk-

kingswijze wel zeer verschilde van die van alien

dag. Daarom heeft men zich later vooral toege-

legd op de bestudeering van de enkele reeds

bestaande prozawerken, en het schrijven van
andere aangemoedigd, iets wat de ontwikkeling

van de Javaansche letterkunde zeker geen kwaad
gedaan heeft. Bovendien is men een meer ge-

woon, alledaagsch Javaansch gaan zoeken in

Javaansche brieven, waarvan er dientengevolge

verscheidene bundels, gelithografeerd en ge-

drukt zijn, ten behoeve van het onderwijs aan

aspirant-Indische ambtenaren. Voor hen vorm-
de het ontcijferen van de zoogenaamde hand-
schriften, de lithografische reproducties van de

Javaansche brieven, door verschillende vaak

ongeoefende handen geschreven, en zelden iets

van eenig belang inhoudende, een deel van hun
kennismaking met de Javaansche taal, dat

weinig lust zal hebben opgewekt tot verdere

studie.

II.

In latere jaren, toen de kennis van het

Javaansch als taal bij de Europeesche beoefe-

naars was toegenomen, zijn dezen zich ook met
de Javaansche letterkunde om haarzelver wil

gaan bezig houden. Toen was de belangstelling

voor het Javaansch, naar verhouding van het

aantal Europeanen op Java, echter reeds afne-

mende, ook waarschijnlijk, omdat allengs de

noodzaak om Javaansch te kcnnen, wanneer
men met Javanen in aanraking kwam, zeer sterk

was verminderd. Zich uitdrukkende in het Ma-
leisch, hoe gebrekkig ook, en zooals thans, in

het Nederlandsch, werd men voldoende begre-

pen. De Westersch-wetenschappelijke bestudee-

ring der Javaansche taal en letterkunde die zich

sinds de tweede helft van de vorige eeuw tot een

hoog peil heeft weten te verheffen, is dan ook
bijna geheel aan de aandacht van het ontwikkel-

de publiek in Holland en hier te lande voorbij

gegaan.

Samenvattende beschouwingen over de uit-

komsten van het onderzoek zijn er zoo gocd als

niet verschenen, ook al tengevolge daarvan, dat

er steeds maar zeer weinigen zich konden bezig

houden met deze studie, die weinig nut voor de

praktijk en weinig algemeene belangstelling had.

De lang niet onbelangrijke en in sommige op-

zichten zelfs verrassend overvloedige uitkom-

sten van het wetenschappelijk onderzoek naar

de Javaansche taal- en letterkunde zoowel als

naar de volkenkunde zijn daardoor veelal slechts

verspreid in tijdschriften te vinden, in opstellen

die voor ondeskundigen moeilijk te begrijpen

en te waardeeren zijn. Vertalingen van ge-

schriften der nieuwere Javaansche letterkunde

zijn er in dit latere tijdperk niet of slechts frag-

mentarisch verschenen; hoogstens vindt men
inhoudsopgaven, die weinig aantrekkelijkheid

bezitten, door het ontbreken van alle kleur en

vorm.
Slechts in het oudere tijdperk, toen men nog

bezig was met het overwinnen der moeilijkheden

van Javaansche taal-eigen, zonder veel begrip

te hebben voor den dieperen zin van de teksten

die men las, zijn er eenige volledige vertalingen

verschenen. Vooral dr. A. B. Cohen Stuart heeft

zich verdienstelijk gemaakt door het vertalen

van eenige Javaansche geschriften, waaronder

een groot en klassiek werk als de Bratajoeda. Na
zijn dood in 1876 is er echter zeer langen tijd

niets meer van dezen aard in het Nederlandsch

uitgekomen.
Sinds de laatste tientallen jaren heeft elders

de algemeener wordende belangstelling in het

Oosten den stroom der vertalingen uit Aziati-

sche literaturen in Europeesche talen steeds

doen wassen, zoodat er, vooral in het Engelsch

en het Duitsch, tallooze werken vertaald zijn
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uit schier alle talen van Zuid- en Oost-Azie. In-

tusschen zijn literaire vertalingcn uit de Indo-

nesische talen in het Nederlandsch echtcr zeld-

zaam gebleven. De veel vermeerderde aanraking,

vooral van zending en missie, met de bijkans

ontelbare talen en dialekten van den Oostelij-

ken Archipel heeft wel gemaakt, dat er verschei-

dene en daaronder voortreffelijke en grondige

werken zijn verschenen over die talen, voor de

taalwetenschap een sieraad; als zij vertalingen

van teksten bevatten zijn die echter slechts be-

doeld als hulpmiddel bij de studie. Bovendien

is voor het beschaafde publiek, dat kennisma-

king met letterkundige geschriften der Indone-

sische volkeren wenscht, het lezen van derge-

lijke vertalingen uit de literaturen der minst

ontwikkelde dier volkeren niet zelden teleur-

stellend, ofschoon die verhalen van een weten-

schappelijk volkenkundig standpunt bezien

juist weer zeer belangwekkend kunnen zijn. Zij

staan echter veelal in hun naakten eenvoud te

ver af van wat het Westen en ook het Oosten

van een literair kunstwerk heeft leeren eischen

om waardeering als zoodanig te vinden.

Vertalingen uit de literaturen der meest ont-

wikkelde volkeren van den Archipel, van Bali

tot Atjeh, zouden de Wcstersche lezers in kennis

kunnen brengen met geschriften, die als letter-

kunde, al zij het vaak vrecmde en exotische, te

waardeeren zijn. Wel zijn deze literaturen voor

het grootste gedeelte nog niet in het tijdperk,

dat elk barer voortbrengsclen te beschouwen is

als de individueele kunstuiting van een enkelen

kunstenaar, ook al wordt vaak een bij name als

schrijver genoemd. Hare geschriften zijn veelal

het gezamenlijke werk van en bestemd voor een

geheele groep of gemeenschap in de samenleving.

Pas in lateren tijd kan men soms in de grootste

literaturen van Java en Sumatra het werk van

bepaalde schrijvers herkennen aan kenmerkende
eigenaardigheden of karaktertrekken, zooals de

Westersche letterkundige smaak (dat verwacht.

Het ontbreken van individualiteit in de schoone

letteren behoeft echter geen beletsel te zijn voor

het vinden van waardeering; in schier alle litera-

turen, vooral in de Oostersche, waaruit heden
ten dage gaarne in Europeesche talen vertaald

wordt, is ditzelfde in meerdere of mindere mate

op te merken.
Van de literaturen der Westelijkste volken van

den archipel is echter tot nu toe zeer weinig ver-

taald, en wat er vertaald is aan grootere werken
is zeker voor het geringste deel uit de Javaansche

letterkunde, hoewel die toch veel rijker aan oor-

spronkelijke werken, met meer afwisseling en in

verscheidene opzichten met meer eigen karak-

ter is dan de literaturen der naburige volken.

Alleen uit het oudste Javaansche van voor den

Islam, uit den tijd van Madjapahit en vroeger.

is in de laatste tientallen jaren vrij wat vertaald

in het Nederlandsch. Naast deze geschriften

van vier of meer eeuwen oud verdienden echter

wel werken van jongeren datum onder de aan-

dacht van een grooter publiek gebracht te worden,

al ware het alleen maar om een weerlegging te

geven van de ganschelijk verkeerde meening, als

zou na de dagen van Madjapahit de Javaansche

geest niets van belang meer op het gebied van

kunst of letterkunde hebben voortgebracht. Deze
voorstelling die helaas ook in sommige kringen

van jongere Javaansche intellektueelen wel in-

gang schijnt te vinden, is dat, begrijpt men,

reeds daarom geheel en al valsch, omdat alles

wat de Islam gebracht heeft, daarbij veronacht-

zaamd wordt. Juist onder de werken die het

meest in Moslimschen geest geschreven zijn,

vindt men eenige verhalende geschriften, be-

hoorende tot den zoogenaamden M6nak-cy-

clus, die door oudere Javaansche taalminnaars

gemeenlijk hoog op prijs worden gesteld, en die

in vertaling waarschijnlijk geen slecht figuur

zouden maken.

III.

Het meeste van wat vertaald is uit de nieuwere

literaturen derWestelijke volkeren van den Archi-

pel is echter, zooals gezegd, niet uit het Javaansch,

maar uit de Maleische talen. Behalve de om-
standigheid, dat Maleisch eerder bekend is ge-

raakt hoe slecht dan ook, als verkeerstaal van

den handel en de diplomatie, moet men ook in

aanmerking nemen, dat het taaleigen van de

Maleische verhalende werken ongetwijfeld minder

moeilijkheden biedt dan dat van de Javaansche.

Ook daarom is het te waardeeren, dat prof. Berg

de gelegenheid heeft gevonden, in een serie

vertalingen uit Oostersche literaturen van de

uitgeverij C. A. Mees te Santpoort, een verta-

ling te geven van een bekend Javaansch roman-

tisch verhaal, Pranatjitra genoemd; een Javaan-

sche liefde.

Het kan niet de bedoeling zijn hier een bespre-

king te geven van deze vertaling van prof. Berg

en zijn hulpleeraar M. Prawirahatmadja, een

niet onaanzienlijk stuk werk van meer dan 300

bladzijden, behalve een inleiding en taalkundige

aanteekeningen. Zulk een bespreking kan beter

in een vaktijdschrift plaats hebben. De bezwaar-

lijkheden van een zoo uitgebreide vertaling van

een letterkundigen Javaanschen tekst, natuurlijk

in dichtmaat, zooals bijna alle oudere Javaansche

literatuur, moet men intusschen niet onderschat-

ten. De uitdrukkingswijze van deze teksten is

altijd eenigszins eigenaardig verwrongen ten

gevolge van den dwang der versmaat; de woorden-

keus is zoo goed als nooit de natuurlijke, alle-

daagsche van thans of van vroeger, maar een

kunstmatig voor literair gebruik samengestelde.
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de beschrijvingen zijn in hooge mate stereotiep,

telkens terugkeerend.

Dit zijn eigenaardigheden, die men terug-

vindt in een zeker tijdperk der ontwikkeling

van zoo goed als alle literaturen, Oostersche

zoowel als Westersche. A1 is in de letterkunde

van de West-Europeesche volken de dwang van

den vorm zeer verlicht, vooral wat betreft de

woordenkeus, die nu zelfs veelal ,,natuurlijk”

moet zijn, sporen en herinneringen aan dit tijd-

perk zijn er nog genoeg voorhanden. Men denke

aan de romantische of zoogenaamd historischc

verhalen in dichtvorm nog uit den tijd van onzen

Bilderdijk, en aan dergelijke in andere literaturen,

bijv. van Lord Byron (Don Juan) en nog lateren.

Het behoeft wel geen betoog dat het vertalen

van zulk een romantisch verhaal in vcrzen niet

weinig moeilijkheden met zich brengt. Vooral

zal men er zich voor moeten hoeden in de vcrta-

ling een natuurlijke, alledaagsche uitdrukkings-

wijze en woordenkeus te bezigen, die het oor-

spronkelijke werk geheel vreemd zijn; immers

dan zou de vertaling in een geheel andere sfeer

terecht komen dan het oorspronkelijke. Gelukkig

is men er in deze vertaling van het verhaal van

Pranatjitra in geslaagd zooveel mogelijk alle

woorden en uitdrukkingen, die cen storenden

indruk zouden kunnen maken, te vermijden.

Over de redenen, die prof. Berg ertoe gebracht

hebben juist dezen tekst te kiezen om te vertalen,

deelt hij het een en ander mede in de inleiding.

De keuze kan men in zooverre wel gelukkig

noemen, als het doel bereikt is, in het Ncder-

landsch een onderhoudend en leesbaar verhaal

uit het Javaansch te vertalen. Zeer kenmerkend
voor een van de groote groepen der Javaansche

letterkunde is het Pranatjitra-gedicht echter niet.

Om een kenmerkenden tekst in Nederlandsche

vertaling te hebben, zou men een stuk uit de

Babad- of de Wajang-verhalen moeten nemen.
Het verhaal van Pranatjitra is eigenlijk, zooals

de tekst zelf ook vermeldt, een bewerking in

kunstpoezie van een in den beginne vrij onge-

kunsteld volksverhaal, bestemd om zingende

voorgedragen te worden door een rondtrekkenden

speelman met een gambang (een soort muziek-

instrument, een Javaansche xylofoon). Dit ver-

haal had waarschijnlijk tot kern een plaatselijke

overlevering, verbonden aan een oud graf in de
desa Tj^poran bij Jogja, waarvan verteld werd,

dat daar twee gelieven, trouw tot in den dood,

tezamcn begraven waren

:

Een gapend gat,

en twee de menschen, die er binnengaan.

Goes Pranatjitra en Kara Mendoet,
zooals het telkens, bijna als een refrein, in

het verhaal herhaald wordt. Ook thans nog wordt
dit graf in Tj^poran vereerd; zij die de liefde van
een vrouw willen winnen gaan er offeren en

brengen een nacht door aan het voeteneinde

van het graf van Pranatjitra en Kara Mendoet.
Men zal wel niet verwachten dat hier nage-

gaan wordt, in hoeverre al wat de Javaansche

tekst vertelt van de schoone Kara Mendoet,
de Maagd van Pati, die in krijgsgevangenschap

naar Mataram werd gevoerd, en van den dap-
peren Pranatjitra met zijn haan, wier beider

kortstondige liefde zoo noodlottig eindigde, op
historische waarheid berust. Dit zou trouwens
ook nauwelijks doenlijk zijn. Als mogelijkheid
is in ieder geval te aanvaarden, dat oude vertel-

lingen, sprookjes als men wil, een belangrijken

invloed op de uitwerking van Pranatjitra’s ge-

schiedenis hebben uitgeoefend. Wel wordt het

verhaal geacht te spelen in historischen tijd,

onder Soeltan Agoeng Anjakrakoesoema van
Mataram, maar dat is geen bezwaar. Op Java
hebben de sprookjes, de mythe en de historic

altijd zeer nauw verband met elkaar gehouden,
zoodat zij vaak nauwelijks te ontwarren zijn, ook
in die geschriften, welke zichzelf als waarheids-

getrouwe weergaven van historische gebeurte-

nissen aandienen.

De Javaansche letterkunde kent nog wel meer
dergelijke volksverhalen, tevens plaatselijke le-

genden, en daaronder zijn er ook wel andere,

zeker niet minder treffende, zooals het verhaal

van Bangsatjara en zijn geliefde, die samen met
hun trouwe honden den dood vonden op het

eilandje Mandangin (Poelo Kambing) van Sam-
pang, waar hun graf ook nog vereerd wordt. Der-
gelijke geschiedenissen hebben meestal echter

geen of een weinig zorgvuldige literaire omwer-
king tot een goed leesbaar gedicht ondergaan,

zoodat zij nog staan op de hoogte van de verhalen

van straatzangers of voordragers, zooals elk volk

die gekend heeft of nog kent. Men denke aan de
Middeleeuwsche troebadoers die sprookjesach-

tige verhalen over den Grooten Keizer Karel

zoowel als over den strijd om Troje wisten voor

te dragen, en aan den Moord van Raamsdonk.
Verscheidene episoden van de Babad’s, de

Javaansche Geschiedenis, zijn waarschijnlijk ook
te beschouwen als in oorsprong volksverhalen,

sprookjes of mythen, verbonden geraakt aan een
bepaalde pick. Deze Babad-verhalen zijn echter

opgenomen in een groot literair geheel, zoodat

het eenig bezwaar zou opleveren hen voor een

afzonderlijke uitgave uit hun verband los te

maken.
Juist als vlot verloopend en goed afgesloten

geheel, lets wat zelden in de oudere verhalende

Javaansche letterkunde voortkomt, is het verhaal

van Pranatjitra te waardeeren; daardoor is het

ook mogelijk geweest het te vertalen in een niet

te groot boekje van 360 bladzijden, met de aan-

teekeningen van M. Prawirahatmadja, bestemd
voor dengeen, die met behulp van deze vertaling
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den oorspronkelijken tekst wil lezen. C.A. Mees
heeft het boek doen versieren met reproducties

naar voor een deel reeds oude foto 's uit de ver-

zameling van het Koloniaal Instituut te Amster-
dam. Deze foto’s hebben blijkbaar alleen tot doel,

den zich in de Javaansche samenleving niet

thuis gevoelenden lezer een indruk te geven van
de omgeving en de personen, in het boek be-

schreven, zooals die hadden kunnen zijn; het

zijn geen illustraties van het verhaal. Het illus-

treeren van verhalen uit Inheemsche literaturen

door Europeesche kunstenaars heeft tot nu toe

zoo weinig fraaie en natuurgetrouw aandoende
resultaten opgeleverd, blijkbaar door gebrek aan
vertrouwdheid met land en volk hier, dat het

vooreerst nog de voorkeur verdient zich bij foto’s

te bepalen.

Zeker is het te hopen, dat de uitgever en de
bewerkers van deze vertaling uit het Javaansch
in ruime mate de voldoening mogen smaken,
dat hun werk bijdraagt tot de zoo hoog noodige
vermeerdering van de kennis bij het grootere

publiek omtrent kunst en leven van het Javaan-
sche volk. De niet te onderschatten mocite en
arbeid, aan deze uitgave ten koste gelegd, hebben
een klein deel van de gaping aangevuld die de
literatuur in het Nederlandsch over Oost-Indie

vertoont, namelijk het bijna volkomen gebrek
aan vertalingen uit de voornaamste inheemsche
talen. Als een van die zeldzame vertalingen is

het boek reeds zeer waard gelezen te worden.
Spoedig zal men daarbij bemerken dat het ver-

haal in zijn eenvoud, zonder eenig samengesteld
zielkundig vraagstuk, een eigenaardige bekoring
heeft, die den Westerschen lezer het slot als

tragisch doet gevoelen. De ook in de vertaling,

juist doordat die zoo letterlijk mogelijk is ge-

houden, nog voldoende voelbare zwoelexotische

sfeer van dit Javaansche verhaal, maakt het lezen

nog te meer aantrekkelijk voor wie bekend is

met de omgeving waarin het speelt, de ouder-

wetsche Vorstenlandsche heerenhuizinge met
haar schier eindelooze stoeten van manlijke en
vrouwelijke bedienden en volgelingen van allerlei

rang. Het is zeer te hopen, dat prof. Berg of

anderen gelegenheid en kracht zullen vinden, op
deze vertaling nog talrijke meer te doen volgen,

opdat eindelijk een sinds al te lang bestaande

achterstand in de Nederlandsche letterkunde

ingehaald worde.

(De hoc. 8, 10 en ii Nov. igjo).

Soerakarta, October 1930.
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BOEKBESPREKING.
iNSULINDE, VOM OOLDENEN ChERSONESUS. I Malai-

ische Weisheit und Geschichte (1927); II Malaiische Er-

zdhlungen (1925), aus dem Malaischen iibertragcn von

Hans Overbeck. Jena, Eugen Diederichs.

De lezers van dit tijdschrift kennen den heer

Hans Overbeck uit verschillende artikelen, o.a.

handelend over Java in de Maleise litcratuur.

Dank zij het daarin medegedeelde zal een korte

aankondiging van dit werk over Maleise letter-

kunde in het tijdschrift van het Java-Instituut

geen rechtvaardiging meer behoeven.

Het is geen gering plan, dat de uitgever aan-

duidt in de titel van de reeks, waarin deze verta-

lingen verschenen zijn, en nader uitwerkt in het

voorwoord bij het tweede deel (dat het eerst ver-

schenen is). Hij wil de ,,oneindig rijke schat van
literatuur en folklore” die Insulinde biedt aan

het Duitse volk bekend maken, en de, groten-

deels niet uit Insulinde doch van het ,,Gouden
Schiereiland” afkomstige Maleise literatuur, waar-

mee de Duitse lezer in dit deel kennismaakt,

vormt een inleiding tot de eigenlike serie, welke

nog meer „gchoopt” dan ontworpen is. Een
hoop, die voor zover wij weten nog niet in ver-

vulling is gegaan.

Voorlopig kunncn wij echtcr dit begin met in-

stemming begroeten. Het eerste deel bevat een
inleiding tot de Maleise literatuur, een serie uit-

treksels uit de Tadjoe-sSalatin (Makota segala

radja), welke een overzicht geven van den inhoud
van dit werk en (verreweg het grootste gedeelte)

een verkorte vertaling van de Sedjarah Melajoe.

In het tweede deel vinden we een volledige ver-

taling van een Maleise hikajat, en uittreksels van
vier andere; verder vertalingen en inhouds-
opgaven van enige Maleise Uilespiegelverhalen

en dwerghertvertellingen. Een derde deel zou
een indruk van de Maleise poezie geven door
vertalingen van de Sja'ir Kin Tamboehan en van
een aantal pantoens, en verder een uitvoerige

inhoudsopgave van de Hikajat Seri Rama. Van
dit laatste werk zijn echter inmiddels reeds twee
Duitse excerpten verschenen; het zou daarom te

wensen zijn, dat de schrijver in plaats daarvan
een overzicht gaf van de Maleise wajangverhalen
uit de Mahabharata-cyclus, waarvan hij een
handschrift, uit Palembang afkomstig, bezit.

De moeilike taak, Maleise teksten weer te

geven in een West-Europese taal, zo dat de karak-

teristieke stijl zoveel mogelik behouden blijft,

maar toch een vlot leesbaar verhaal verkregen
wordt, is door den schrijver o.i. op voortreffelike

wijze vervuld. Nergens is de betrouwbaarheid
aan de leesbaarheid opgeofferd, zodat deze uit-

gave uitnemend materiaal biedt voor den beoefe-

naar der vergelijkende literatuurgeschiedenis, die

de oorspronkelike teksten zelf niet raadplegen kan.

De hier geboden vertalingen en excerpten zijn,

evenals de vroeger verschenen volledige vertaling

van de Hikajat Hang Toeah, ontstaan gedurende

de tijd, die de auteur in Engelse internerings-

kampen te Singapore en in Australie doorbracht.

Hierdoor was de literatuur die den schrijver ten

dienste stond zeer beperkt. Met uitzondering van

de Tadjoe-sSalatin zijn alle vertaalde en geexcer-

peerde stukken ontleend aan de te Singapore uit-

gegeven Malay Literature Series. Het merendeel

van de in deze serie uitgegeven werken is in de

moderne tijd op het Maleise schiereiland opge-

tekend uit de volksoverlevering; enkele zijn naar

handschriften bewerkt of aan oudere uitgaven

ontleend, zoals de Hikajat Pelandoek Djenaka van

Klinkert.
Bij de in het eerste deel gegeven inleiding tot

de Maleise letterkunde is een overzicht gegeven

van de verschillende literatuurgenres en de voor-

naamste werken die daartoe behoren. Juist door

de speciale aandacht welke hierbij aan de Singa-

pore-uitgaven gewijd wordt vindt men hierin

menig nieuw of minder bekend gegeven.

Dit overzicht is o.i. het belangrijkste gedeelte

van het eerste deel. De Tadjoe-sSalatin blijft, 00k

in Overbeck’s excerpt, een voor den Europesen

lezer (en voor hem alleen?) ongenietbaar werk. Wij

meenden dat RoORDA VAN EysiNGA's overdreven

waardering ervoor na VAN Ronkel’s juistere taxa-

tie (TBG 41 p. 55 ew.) geen aanhangers meer had,

doch vinden ze hier nog met instemming aange-

haald. Bij de Sedjarah Melajoe zou een veel uit-

voeriger historiese toelichting gegeven moeten

worden om de lectuur ervan voor edn belang-

stellenden leek vruchtbaar te maken.

Het tweede deel achten wij daarom veel beter

geslaagd. De hierin meegedeelde verhalen, waar-

in veel voorkomt dat gemeen goed der Europees-

Aziatiese folklore is, lenen zich beter tot weer-

gave voor een Europese lezerskring.

Merkwaardig is de vorm der verhalen van den

penglipoer lara, zoals de rondtrekkende voor-

drager op het Maleise schiereiland genoemd
wordt. Ze zijn in proza, hier en daar onderbroken

door rythmiese gedeelten, door OvERBECK ,,Blank-

verse” genoemd. Vooral stereotype beschrij-

vingen, die in hetzelfde verhaal en zelfs in ver-

schillende vertellingen vaak woordelik gelijk

terugkomen, worden in deze ryhtmiese vorm
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gegcven. Met dit verschil in vorm zal wel een

verschil in voordracht gepaard gaan: hct proza

wordt in de gewone spreektoon verteld of opge-

dreund, bij de ,,Blankverse” gaat de verteller in

een bepaaldc melodie over. Zo hoorden wij het

altans van Batakse toeri-toerian-vertellcrs. Daar-
entegen is de Minangkabause kaba geheel in

,,Blankverse” opgesteld, en wordt dan ook geheel

zingenderwijs voorgedragen. De vorm van de
kaba is geheel dezelfde als de rythmiese gedeel-

ten in de penglipoer-lara verhalen; zelfs komen
vele regels letterlik overeen. Of de Minangka-

bause kaba-vorm een verdere ontwikkeling is

van het prozaverhaal met rythmiese stukken af-

gewisseld, of omgekeerd dit laatste een verbaste-

ring van de oorspronkelik geheel rythmiese
verhaalvorm, is een vraag die wij zonder nader
onderzoek niet durven te beantwoorden.

Hetgeen OvERBECK in deze twee delen den be-

oefenaar der Maleise letterkunde en een, naar wij

hopen wijden, kring van belangstellenden heeft

geboden, doet ons zijn verdere publicaties op dit

gebied met verlangen tegemoet zien.

P. V.

PRANATJITRA, EEN JAVAANSCHE LIEFDE, uit

het Javaansch vertaald door C. C. Berq, met medewerking
van M. PrawiroATMODJO, MCMXXX, Uitgeverij C. A.
Mees, Santpoort.

Blijkens zijn Inlciding tot bovengenoemde
vertaling koestert de Leidsche hoogleeraar voor

de Javaansche taal en letterkunde het voorncmen,
eenige in die taal geschreven werken in een vloei-

ende vertaling aan het belangstellende publiek

voor te zetten. Wel zijn er al een eeuw lang ver-

scheidene van de meest gezaghebbende Javaan-

sche literatuurproducten in het Nederlandsch

overgebracht, maar kennismaking hiermee zal

maar al te vaak teleurstellen. Zoowel inhoud als

vorm zijn hieraan schuld; de inhoud, doordat de
smaak der Javanen anders is dan de onze, en de

vorm doordat we te doen hebben met studie-

vertalingen, waarbij door de vertalers meer ge-

streefd werd naar een zoo zuiver mogelijk weer-

geven van de nuanceeringen in de Javaansche

woorden en volzinnen dan naar een aangenaam
leesbare bewerking. Daar die vertalingen boven-

dien grootendeels zijn ondergebracht in zware

boekdeelen, behoorend tot lange reeksen der uit-

gaven van wetenschappelijke instellingen, kan
men wel zeggen dat de Javaansche letterkunde

voor den Nederlander maar al te zeer tot de ge-

sloten boeken behoort. Wel schijnt het sommigen
desniettegenstaande vergund te zijn, een blik te

werpen in het zieleleven van den Javaan, maar
zelfs voor hen ware het misschien niet overbodig,

kennis te nemen van een boek als dit.

Immers de uitgave van dit boek mogen we
beschouwen als een pioniersdaad: een geens-

zins onverdienstelijk Javaansch gedicht is over-

gebracht in een aangenaam leesbaar Nederlandsch

en goed verzorgd uitgegeven tegen een prijs die

niet te hoog mag heeten. Maar bovendien heeft

de vertaler niet alleen zichzelf voortdurend scherp

rekenschap gegeven van zijn woordkeus en zins-

bouw, maar ook den lezers deze niet onthouden.

Door zijn zelfstandige keuze heeft hij ons een

boek gegeven dat zeer zeker typisch Javaansch

mag heeten, maar 66k ruimschoots voldoende
aan 6nzen smaak kan beantwoorden om in breede

kringen de waardeering te vinden die het verdient.

Het ,,geval” is eenvoudig genoeg om samenge-
vat te kunnen worden, zonder dat we er te zeer

aan te kort doen. Een van Sultan Ageng’s groo-

ten had na de overwinning van Pati o.a. een op-

vallend mooi meisje uit de buit gekregen, dat hij

als concubine begeerde, ja zelfs tot gemalin wilde

verheffen. Aan zijn gade, die door dit voorne-

men zoo grievend werd beleedigd, maar hem
toch trouw bijstond in de verwezenlijking van
zijn voornemen, viel de taak van tusschenpersoon

ten deel. Maar wel verre van zich vereerd te ge-

voelen door het schitterend te achten aanbod
wierp de fiere rara Mendoet deze gedachte van
zich, uit hartgrondigen afkeer voor dien ouden
tandeloozen man. Liever verdiende ze den kost

en de haar opgelegde boete met het houden van

een sigarettenstalletje. Onder de jonge mannen,
ook onder de getrouwde, werd het een rage, haar

sigaretten te koopen, te meer nog wanneer zij er

al eenige trekjes aan had gedaan en het mond-
stuk nog vochtig was van de aanraking met hare

lippen. Ook een welgestelde en knappe jonkman
uit den gegoeden burgerstand werd op slag ver-

liefd; en het meisje was al niet minder bekoord

van hem. Eenige ctlleszeggende blikken, een

brief en de zaak is beklonken. Pranatjitra

weet zijn geliefde te benaderen door dienst te

nemen bij haar machtigen heer; ook verzekert

hij zich de toegenegenheid van het personeel

door hun groote fooien te geven, maar verder

verliest hij dan ook alle overleg uit het oog. Wan-
neer zij eenmaal het liefdesgenot gesmaakt heb-

ben, voelen de twee zich ziek door de uren van

scheiding, kunnen aan niets anders meer denken

en vereenigen zich andermaal. Deze vcrmetel-

heid wordt ontdekt; Pranatjitra krijgt nog de
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gelegenheid te vluchten, maar de overspelige

Mendoet wordt tot bloedens en bezwijmens toe

gegeeseld. ’s Nachts weet hij haar nog te ont-

voeren, maar op hun vlucht worden ze achter-

haald. De in zijn eer getaste regent doodt Pra-

natjitrd in zijn woede eigenhandig, en Meodoet
stoot zich hetzelfde wapen in de borst.

Dit gegeven nu wordt met zooveel behagelijke

breedvoerigheid uitgewerkt, dat elk tooneel op
zich zelf den lezer aangenaam bezighoudt en doet

meeleven. De van verliefdheid in schelden over-

slaande buien van den regent, de markttafereel-

tjes, het hanengevecht en het drinkgelag, de nach-

telijke ontvoering en de heimelijke vlucht, alle-

maal komen ze den lezer duidelijk voor oogen te

staan. Toch schijnt dit boek, blijkens de uitleen-

cijfers der bibliotheken die het kantoor voor de
Volkslectuur van boeken voorziet, geenszins tot

de meest gelezen boeken te behooren. Misschien

moet dit geweten worden aan de eigenaardige

Javaansche letter, waarmee het gedrukt is, en ten

opzichte waarvan de Javaan een bepaalde voor-

keur heeft, maar misschien ook aan een omstan-

digheid die den vertaler niet bekend blijkt geweest

te zijn. Immers het heeft er alien schijn van, dat

de Pranatjitra, zooals die laatstelijk is uitgege-

ven door het Kantoor voor de Volkslectuur en
daarnaar door Prof. Berg vertaald, een anonieme
omwerking is van een zekeren Kramaprawira
uit Madioen, die ons o.a. bekend is uit eenige

zelfstandige werken. Het oorspronkelijk zou dan
afkomstig zijn van R. Ng. Ranggasoetrasna uit

Soerakarta, den redacteur van de Tjeijtini, een

eeuw geleden, en overgeleverd zijn in Ms.
No. 163, 289 en 371 vanhet KoninklijkBataviaasch

Genootschap. Niet alleen dat naast onze gedrukte

Madioensche bewerking nog de genoemde Solo-

sche overlevcring bestaat, maar ook kan onze
tekst niet superieur heeten. Het omwerken was
veelal niet anders dan een eigenmachtig omzetten
van de volgorde der woorden, van den maat der

zangen. De inhoud werd op den voet gevolgd;

zoodoende mbest wel iets ontstaan dat menig-
maal gewrongen en minder duidelijk is. Hier-

van leggen de noten onderaan de bladzijden en
achter de vertaling maar al te vaak getuigenis

af; vergelijking met den anderen tekst had wel-

licht menigmaal meer helderheid verschaft. Hoe
het zij, die aanteekeningen, ontleend aan het

woordenboek van Gericke en Roorda en den
hulpleeraar Prawira-atmadja, maken de vertaling

ook voor studeerenden tot een waardevol object,

meer nog dan wanneer het Solosche handschrift

vertaald ware, daar dit practisch ontoegankelijk is.

In cauda venenum; ten slotte moge nog een
enkele opmerking een bescheiden plaatsje vin-

den. Bedenkende dat Volkslectuur dit werk al

ontdaan heeft van de erotische passages die Win-
ter nog had laten staan, had vertaler ditmaal op
eigen gezag gerust ook nog eenige platheden
kunnen uitsnijden. Terecht heeft hij het laatste

vers in de vertaling weggelaten, maar m.i. had
de geheele zhste zang beter kunnen vervallen,

daar deze storend werkt op den gang van het

verhaal en niet boven het geijkt-middelmatige

uitkomt. De weergave in trochaeisch proza komt
mij zeer geslaagd voor, en het is maar al te men-
schelijk (en Javaansch!) toe te geven aan den
dwang van het rythme ten koste van de woorden,
terwijl ook anderszins wel eens een minder juis-

te woordkeus is gedaan. Een oude havelooze
bedelares ,,vrouwe” te noemen; der gade ,,a prio-

ri” in den mond te leggen; Pranatjitra die vol-

gens gewoonte zijn heer onbezoldigd dient om de
eer, ,,volontair” te noemen, hetzelfde woord dat

elders gebruikt wordt voor vrijwilligers in den
oorlog; te spreken van ,,gespleten” lieden, een
,,varend” zanger, zijn evenzoovele oneffendheden.
Ook te zeer vasthouden aan de Javaansche woor-
den en hun volgorde kan storend werken, bv. in:

,,De reden, dat is, is, dat ”. Neder-
landsch ware, hier de zin te beginnen met: Door-
dat.

De titels der hoofdstukken zijn goed gekozen;

minder gelukkig lijkt mij het met ijzeren stelsel-

maat vasthouden aan de vers-telling, wat ook
voor studeerenden geenszins noodig is, en voor
den gewonen lezer storend en onaangenaam,
evenals het verdere telkens weer beginnen op
nieuwe regels. Ten slotte is het werk verlucht

met een tiental goede fotografieen uit Java, be-

doeld ter illustratie van het milieu, m.i. beter op
haar plaats in een aardrijkskundeboek dan in een
litterair werk. Men zegt wel, dat de kooper dit

verlangt. — Hoe het zij, deze opmerkingen be-

oogen geenszins af te doen aan de waarde die dit

belangwekkende boek bovenal en ontegenzegge-
lijk bezit.

Dr. C. HOOYKAAS.

Mr. Cornells, 26 Maart 1931.
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ERRATA ET OMISSA.

Sate biz . der illustraties

rechts onder, lees: Pact.
(Biz. 257.)

9de biz. der illustraties on-
deraau, lees : Prak-kep-
prak.

biz. 4 van den tekst, links,

21ste regel V. onder, lees:
bhatekpatronen

biz. 4, rechts. Niet zoo-
zeer de toptag, als de
daarmede samenhangen-
de narrenspelen (salabS-
dh^ e.d.), beduiden, in
tegenstelling naet de wa-
jang koelit, bet eigen

-

lijke nationale vermaak
der Madoereezen

.

biz. 4, rechts, voor noot 2)

lees : lb)
(biz.) 5, l(mks); 26(ste),

lees: De Vide jaargang
5 r, 28 : de tembangvoor-

dracht
6 1, 21 : in het jaar 1926
6 r, 20 : kaboepat^n
7 r, 19 v.o. Volgens dr.
Pigeaud moeten in het
heele regentschap Sam -

pang b .V. geen andere ga-
melans zijn aan te treffen,

dan de 2 door ons (op biz

.

25 en 33) vermelde, (de
laatst bedoelde geimpor-
teerd door een vroegeren
wedana). De muzikanten
uit Ketapang (biz . 33) zou-
den dan geengameleinspe-
lers geweest kunnen zijn

.

8 r, 16 v.o. : kaboepaten
9 1,9: naasten
9 1, 23 : ziet U op onze eerste

illustratie, oi, duidelij-
ker, naast

10 1, 27 : niet
10 r, 15 V. o.: moeten zijn

11 1, 11 : kaboepaten
12 r, 34: pemjattjah
13 r, 21 : fragmentarische
14 1, 27

:
panjattjah

14 1, 2 V. o. : figuraties

;

14 r, 17: ,,Sekeir gadoeng”
15 1, 7 V. o. : binnenste-bui-

ten-keerende
15 r, 1 : de gamelans
15 r, 20: gehad hebben
15 r, 5 V. o.: Kangean

18

1, 15: Jogjaschen
18 r, 9 V. o. bijvoegen: Zie
Sachs ,,Reallexikon ” i.

V. ,,kelosok”.
19 r, opschrift muziekvoor-

beeld lees : Senntoan

.

20 r, 16: transscribeeren
21 r, slot noot6d). Een Da-

jaksch orchestje op het
Pacific Science Congress
1929 sloeg uit 3 groote
gongs duidelijk het the-

ma van de senn^nan,
rejogs e.d.: een toon,
een lagere toon daar niet
ver beneden, weer de eer-
ste toon, tenslotte de
diepste

.

23 r, tabelletje, laatste ge-
tal lees

: (466)
26 1,. 8 V. o. cSok een Ja-
vaansch boersch wajang-
koelitorchestje, waarge-
nomen noord van de Mer-
baboe, had wel bonangs,
maar g4en genders.

26 1, 4. V. o. D.W.Z., feite-
lijk hebben ze het woord
ghendhir voor een mu-
ziekinstrument niet. Die
hypothetische trom heet
bij hen gen dir.

29 r, 12: De keddhoe’
29 r, 8 V. o.: Kangdan
30 1, 25: ,,bhoe-tabbhoe-

(w)lin”.

32

1, 27. Na het woord so

-

leng, tusschenvoegen ; de
ghamhhang,

32 r, 11 V.O.: Endropoetro
33 1, noot. Zijn de resonna-

toren der nieuwerwet-
sche Jazz-xylophoons
door de mariniba’s ge-
inspireerd ?

33 r, 3. We hoorennogdat
te Ketapang een orchest-
je moet bestaan, of be-
staan hebben, met van
(ijzer)blik nagemaakte
Europeesche blaasinstru-
menten

.

34 1, 20: eis’
34 r, 21 v.o. : als, ongeveer,
35 r, 6 V. o. : ,,negen”,
36 1, 6: S2inga-tangga
36 1, 14: bongka (?);
36 1, 22: ,,bongka”
36 r

,
23 ; ,

,bheng, tenggo’ ”,

37 1, 15: illustratie, dan
omdat

37 1 ,
6 V . o . : Penninga en

Hendriks
38 1, 8 V. o.: Katawang
40 1, opschrift clichd: Ka-
tawang

41 r, cliche. Onder de laat-
ste noot een G- zetten.

42 1, 11 V. o.: beweging is

44 1. Het Soemenepsche
en het Peimekasansche
,,T a 1 (1) a n g” zijn in
liun kern identiek !

Men vergelijke de eerste
eigenlijke phrase van het
Pamekasansche thema
met de (eerste 9 noten
der) Soemenepsche in-
leiding. Deze laatste ligt

alleen maar een trap
lager . Ook de aanhef van
het eigenlijke thema in
de Soemenepsche lezing

correspondeert met die
Pamekasansche phrase

.

44 r, 10: mededeeling
44 r, cliche, titel, lees:

, ,Doengendoeng lab&r”.
46 r) 3 V. o.: ’27?

50 r, 18
:
ghMoendh^g

51 r, 4; haakje vervalt.
51 r, 23 : willekeurige
53 1, 23 : de ergste
53 1, 25: een slendrotoon-

ladder,
53 r, 12 en 13 vervallen.
55 1, 23: di^van, van den
naam,

56 1, 25: we hadden ze van
58 1, cliche, titel, lees:
Djh^&n ghoedj^g.

59 1, 2 v.o.: Het summee-
ren, samentellen

59 r, 6 : samentelling
61 r. Aardcither voor kort

ook in Midden-Javal
61 r, 20 : en niet het gat
62 1, 5: Annam

62

1, 8; fungeerenden
62 r, 28 v.o. : die de ,,snaar”
63 1, 21: genoemd ,,tab-
bhoe&n perreng”,

63 1, 7 V.O.; resonnatoren
64 1, 7, bijvoegen

;
(Ook

overgenomen in deze on-
ze verhandeling.)

64

1, 26 : Kedirische naam
64 1, 36: 118, 69),
64 r, 6 V. o.: schetsje
65 1, 2, bijvoegen: Zie ook

biz . 204 van dit boek hier

.

65

1, 16: ,
,prak-kepprak”

65 1, 24 V.O.: pangguntang
65 r, 19 v.o.

:
padi

66 r, 10 : bet ding uit
68 r, cliche. De eerste drie

cijfers boven den onder-
sten balk moeten zijn

:

11, 9, 12; onder den bo-
vensten balk, laatste
kwart een diepe d met
een sterretje!

70

1, 13 V. o.; of 3,
70 1, 2 V. o. : v66r
71 1 ,

16 V . o . : f en e van
plaats verwisselen

71 r, 10 V.O.: GaroedS.
72 r, 25: ,,t. dhoekdhoek”.
75 r, 12: Bloengbhoengan
75 r, 4 V. o.: IX d.
76 1, 15: (agha, aggh&’,
aggh& is

:

76 r, 25: 16. , ,Nga'-onga'”
85 1, 19: vier opmerken

:

Drie malen
85 r, 13: in de notatie
86 r, 9 : weg,
90 1, 8 V. o.: bheddhoek
91 1, 2: patrol kaleldng,
91 r, 11. Wat betreft do

tonen der spleet-
t r o m m e n, door de
rondo’s gebruikt, obser-
veerde Walter Spies neibij



B&rdboedoer dat zoo’n
instrument er vier ver-
schillende kon voort-
brengen. De eerste twee
werden verkregen door
slaan op den eenen of
den anderen rand van
zijn spleet ; een derde,
veel hoogere, door den
slagstok neer te slaan
plat en dwars over de
spleet, zoodat beide ran-
den geraakt werden

; de
vierde op dezelfde wijze,
maar daarbij werd bet
bovenste deel van de
spleet met de hand toe-
gehouden, bedekt. (Dit
laatste herinnert aan ze-
kere bamboetrom, ver-
meld door Prof. Nieu-
wenhuis in ,,Quer durch
Borneo ’

’
, waarbij bet

cylindriscbe, ongesple-
ten ondereind een klein
gat opzij vertoonde, dat,
ter wijziging van den
klank, opengelaten of
toegebouden kon wor-
den). In bet B&r^boe-
doerscbe geval wendde
de band, die bet instru-
ment vasthield, dit, al
naar de wijze waarop de
slagstok bet moest ra-
ken, links of rechts.
Dergelijke technische de-
tails namen we later zelf
ook waar te Sragen.

92

1, 4: Javaschen, over-
wal

92 r, 15
: ,

,t o n g t o n g
92 r, 17 : maar bet

'

92 r, 15 V. o.: ,,ko-t6q-ko-
teq”

93 1. Nog later bebben we
tweespleets-kentongans
waargenomen bij nacht-
trommelaars te Sragen,
N.O. Vein SMd. Muzikaal
ervan profiteeren deden
de spelers niet.

94 1, 13 V. o.: ooren be-
werkstelligd,

94 r, 1 : zijn. Oost-Javaan-
sche naam

94 r, 13 V. o.: — andere
opgave

95 r, 16: fijn gelede
96 1, 5; honden-,
96 1, 10 ; Maar bet museum

in Batavia bezit een
praebtig Madoereescb
exemplaar. Men zou bet
voor een dik zwijn k\in-
nen bouden, maar bet
schijnt een brul-kik-
vorsch te beteekenen,
wat voor een tong-
tong ook zeker zin-
rijker is!

97 1, 18: (, ,doeng-geldoe-
ngan”

97

1, 20 V. o.: ,,lendjing”)

97 1, 16 V. o.: ,,gben-
tong”,

97 r, 18 : rodjbak
97 r, 12 V. o.: ghentong
98 1, 13

:
gbentong

98

1, cliche: In de boven-
ste party moet ook de
laatste kwart van iedere
maat een accent bebben

.

100

1, 12v.o.: ,,kendoeng”
100 r, 6

:
gbentong

101 1, 9 V. o.: gbentong
102 1, 15: toegepast. (De
103 1, 4 V. o. Bbjkens de

beschrijving van de long-
sorran bij K

. , is dit eer
zooveel ^s de Javaan-
sebe , ,lorogan

’ ’

.

103 1, 1 V. o. Dit bebben
we n.l. aanvankelijk
gebouden voor de na-
bootsing van een weef-
geluid, tepasgebraebt in
bet spel van bet Weefjuk.

103. We vermoedden se-
dert lang, dat bet
rij stblokstampen
moest terug te vinden
zijn in Acbter- Indie. In-
derdaad wordt bet door
L. en Chr. Sebermann
vermeld in bun boekje
,,Im Stromgebiet des
Irrawaddy, Birma und
seine Frauenwelt” (1922)
als voorkomende bij de
Shan- of Tai-volken.
Deze volksgroep is ver-
spreid over Assam, N.
en N.O. Burma, Yun-
nan (bun land van oor-
sprong), Laos en Siam.

—

De auteurs geven een
concreet voorbeeld uit
N. Burma. Daarbegelei-
den de jongens en meis-
jes bun praktisebe
rijststampen met ge-
zang

;
(er is een voor-

zangster!). Het stam-
pen zelf sebijnt niet
rhytbmiscb rijk te zijn,
(het wordt niet nader
besproken). — Ver daar
vandaan, in Siam, blijkt
bij deze volken dit spel
evengoed voor te komen

.

Zie Antoine Bourlet , ,Les
Thay” in ,,Anthropos”
II, 1907,(aangehaald door
Mr. J. Kimst, N. I. O. &
N., XIV, 627).

104 r, 3 V.O.: enwel noot
4 tot 6 (resp. 7), incluis,
van de kotekan, contra
noot 4 en 5 (en 6) van
de doedoet.

105 1, 9 V. o.: B4nd4w4s&,
(S&1&) of B&j41ali.

106 r, 3 V. o.: ,,fires”
106 r, 5 V. o.: ,,KM&gan-

djoer’

'

112 r, 23: achtste, acht-
ste, kwart—

,

Cliche’s naast biz. 112.
Tweede links. Onder de
eerste noot moet een
kwart rust staan .— Der-
de reebts . De titel is

:

Lajangan. (Hoofdstem-
men.). — Vierde reebts.
In de onderste stem
moet de eerste noot een
baakje naar links heb-
ben, (ze representeert
geen reeelen slag) . —
Zesde reebts. De titel
is Toek-toegh&n. (Hoofd-
stemmen.).

115 1, 16 V.O.: (,,phang-
gbandboeng ” ? )

115 r, 5: , ,(ng)go(e)ndang”;
116 r, 27 : of niet constant
den 2den en 4den tel
maar mengde

118, bovenste cliche. On-
derste stem, vierde
maat

; de punt acbter
de eerste noot moet ver-
vallen

.

120 , eerste cliche
; onder

de eerste noot moet een
kwart rust staan.

122 1, 1 V. o.: beteekent:
getroost,

122 r, 10: ,,gb&mbboe”
124 1, 13. We kregen on-

lEings ook bet p e n t j a k
van Minangk^auers te
zien en bet werd niet
door muziek begeleid

.

Vgl, ,,Inlandsche dansen
muziek ’

’ door J . S . en
A. Brandts Buys, ,,Tim-
boel” III, 250.

124 1, 13 V. o.: ,,goo-
cbelen '

’

.

124 1, 4 V.O.: ,,zelfverde-
diging”.”

124 r, 8: ,,p.-t. radja”.

129

1,3: koed4

129

r, 17: ,,Sennenan”-
129 r, noot. Die metalen
ring komt toch voor
op Sumatra. Zie ,,Tim-
boel” III, 250.

130 1, 20: het weinigtonige

,

130 r, 19 V. o.: Dabeng
131 1, 7: ,,sronen”
131 1, 15. Zie eebter biz.

139, noot en 200, noot.
131 1, 26 . Het 7de gat is dus

bet verst van den speler
verwijderd.

132 1, 2 V.O.: bertenjacht-
,,fluit”,

133 1, 20 en 17 v.o.: Sen-
nenan

135, eerste cliche. In de
eerste maat moet onder
de d” een b’ staan.

135 1, 14: ,,radja(h)”,
135, tweede cliche; zie

biz. 287.
136 1, 9: Senn^nan
136 1, 17: noot 43
138 r, 15: bangt” ;

K. pre-
ciseert: ,,van bout”;

VIII



138 r, noot 48a). Cambo-
dja heeft dergelijke
veebellen als de
door Sachs voor Laos
beschrevene, waarbij
bet licbaam ecbter uit
bamboo bestaat ; van
de buitenklepels
bestaat de bovenaimi
66k uit baznboe, de on-
derarm ecbter uit bout.

139 1, 12: belderen klank.
139 1, 9 V. o.: ,,de kale-
nang (een

139 1, 8 V . o . : luiden ’

'

,

139 r, 17 V. o.: bhed(^oek
141 r, 4 V.O.: oude, over-

geleverde
142 1, 37 V. o. Volgens
Moens is ,,njantang ba-
loeng ' ’

: klepperen met
doodsbeenderen!

142

1, 24 V. o.: ghoedj&ng
142 1, 23 V. o.: kap. VII
142 1, 3 V. o. : ghoe-
djang

143 1, 4 v.o. Die mededee-
ling van Moens-Pigeaud
omtrent rudimenten
van een p a a r den-
off e r blijkt tocb op
een vergissing te berus-
ten . Zie Stutterheim
Bijdragen K. I. deel 83,
biz. 507 sq.. Stutterheim
maakt er ons ook op-
merkzaam op, dat een
gevleugeld paard (Sem-
brani ?) min-of-meer bet
heraldische dior van Ma-
doera scbijnt, veel voor-
komt aan Madoereescbe
kerisgevesten e .d .

.

143 r, 1: elkander.
144 1, 5 : was er een

144

1, 1 V.O.: komen, toen
144 r, 18 V. o.: door per-
sende

147 r, 8 : vier formaten van
dwarsfluiten

147 r, 15 V. o.. Trom-
p e 1 1 e n scbijnen in
den Arcbipel tocb meer
verbreid te zijn dan we
meenden . Zoo vermeldt
mej. dr. Amshoff in
baar dissertatie ,,Goud-
kruintje” bet woord
,,beureugoe” als Atjeh-
scben naam voor een
signaeilhoorn uit bout of
buffelboorn

.

149 1. Cliche omgedraaid!
150 1, 23 V.O.: sennenan).
150 1, 6 v.o. Elders kan

bet gerinkink eener Ja-
vaansche smidse ecbter
een heel anderen indrxik
maken.

150 r, 8 v.o. Onlangs boor-
den we in de Mang-
koe-Negaran bij een
wajang-koelit-vertooning
een gevecbtsmuziek, die

men , ,K&ldgand}oer’
’

noemde. Het thema be-
stond uit vier maal de
maat d c d a, (gl, br, gl,
nm) ; op de vierde nem
viel de gongslag. Het
tbema is dus identiek
met dat van de Sen-
nenan (gending Lo-
k4n&nt4) e. d..

150 r, 3 V. o. We kregen
laatst dat Jogjascbe
een toonsmuziekje
weer te booren. Het
stond op e, goeloe?
van slendro, waaronder
een fis van de gong ; een
bedoeg ontbrak, en de
saron -instrumenten wa -

ren niet sterk bezet. Het
trof ons, dat een diep
instrument (kempoels?)
heen-en-weer sloeg tus-
schen een a en een e.
Men kon zijn partij

:

aeaeae-e, (alle to-
nen acbtsten, maar die
e met het streepje een
kwart) , eventueel als
tbema verstaan . Dan
ware bet muziekje dus
twee-tonig.

150 noot . Met die kema-
naq-begeleiding is

bet gecompbceerder ge-
steld dan we meenden.
De vierde kemanaq-toon
van ieder groepje bbjft
weliswaar op de aange-
geven manier afgedempt,
maar dit geldtalleen voor
de eerste zes groepjes
van iedere gongsnede . De
beide laatste keeren (dus
op den gongslag, en vier
tonen eerder) is die d-ke-
manaq ongedempt.
De ketoeq-slagen vaUen
66k op een v i e r d e n
toon van zoo’n groepje.
Geen kempoel; ke-
n o n g-slagen dubbel zoo
veel als gongslagen . De
twee gongs wisselen elk -

aar geregeld af. Er zijn

aanvankelijk 2 ketoeq’s
per kenong. — Later,
wanneer de snelheid der
kemanaq-nootjes dubbel
zoo groot is geworden,
zijn er meer groepjes, en
4 ketoeq's per kenong.
De ketoeq-slagen zijn ie-

der op zicbzelf verschil-
ferd tot een reeks van
kleine toontjes.

151 1, 14: een witten aap
151 1, 22 V. o.: ,,aap”.
153 r, 11: (Vgl. ook biz.
220 ,

221 .)

154 1, 17 V. o.: biz. 331.
Ook voor in deze ver-
handeling.)

153 r en 154 1. Beter: rer6

155

r, 6 V.O.: korpa’an.)
160 1, 1 V. o.: ,,A i a’ ”.

161 r, 18. We vinden een
aibeelding in ,,Buiten”
dd. 3-10- ’25 van een or-
cbestje uit de Zuidelij-
ke Bataklanden, dat 2
gongs, 5 tapsche trom-
men, en twee scbal-
m e i e n omvat

.

162 r, 17: (Als 32ste toon
valt weer die d i e p e
c.)

163 1, 18 V. o.: noot 43.)
164 1, 15 V. o.: noot 78),
165, eerste cliche, 4den

balk, laatste maat,
Isten tel ; een G eronder
scbrijven ;

— laatsten
balk, maatstreep v66r
de 7de maat ;

eenzelf-
de teeken erboven
scbrijven als boven den
Isten balk staat; laat-
sten balk, laatste maat,
Isten tel, een G eronder
scbrijven

.

169 1, 14: weer 11 maten,
170 1, 25: met die tusscben
171 1, 7: biz. 94 , 68;
171 1, 9: (? ,,Te’-r6te”';
171 1, 12: (biz. 76, 156).
171 1, 27: kap. XVII.
173 1, 10 V.O.: kap. XVII),

176

r, noot 74): biz. 87.
176 r, noot75).Bijhetslaan,
door een tweeden mu-
zikant, op bet bouten
corpus van veltrom-
men, kan nog verge

-

leken worden bet A m-
b o n s c b e kempoel-
acbtige slagbek-
k e n, door 6en speler
normaal geraeikt, maar
door een anderen, die
buiten op den boogen
rand slaat, tevens als
rammelbekken gebruikt.
Zie ,,Timboel” III,

281. 'Trouwens, bij de
befaamde z.g. b r o n-
zen pauken uit
Burma enz. die Sachs
liever , ,

ketelgongs ’ ’

wil noemen, — maar
waarvoor ons ,,v ij-

z e 1 g o n g” (,,M6r-
sergong”) een betere
naam lijkt, — ge-
scbiedt iets dergelijks.
De bodem wordt gesla-
gen met een dik- en
week-koppigen slag-
stok, en de wand met
dunne bamboestokjes,
maar door denzelfden
speler. (Zie H. I. Mar-
shall, ,,Karen bronze
drums" in ,,Joura.
Burma Research Soc .

’ ’

XIX, 1929.)
177 1, 20: biz. 53,
178 1, tweede cliche, laat-
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ste maat ; na de eis moet
een kwart rust komen

.

179 r, 13: warden
181 1, 22 V. o.: (dit laatste
181 r, 23 v.o. : een bizonder
zwaar

184 1, 12: Koet&hardjd?
183 1, 14: schuifpasjes,
185 r, 4 V. o,. Men ver-

gelijke de kemanaqfi-
guren volgens Kvinst,
biz. 149, noot 53, en de
kodoq ngorek biz. 61,
noot 6 d.

186. Ook te Sragen bont-
tonige angkloengs

;
(af-

komstig uit Jogja!).
186 1, 10: bebben; feitelijk

187 1, 14: ketipoengformaat
188 r, cliche. In de laatste
maat moet de eerste noot
van den bovensten vorm
een kwart zijn.

189 r, 15. Beter ,,Rang-
areng ’

’

?

189 r, 17: p. 142, 122, 94,
54 en 52)

.

189 r, 20 v.o. In zijn opstel
over Ogel

, ( , ,
Dj4w4 ’

'

IX), geeft R. Memed Sas-
trabadiprawira op biz

.

172 de volgende Soenda-
scbe namen voor 4 (opge-
hangen) angkloengs: in-
doeng, brangbrang, gan-
tjang, engklok. (Volgorde
van groot naar klein.)

190 1, cliche, 3den balk,
laatste maat; twee stip-
pen achter de bes.

190 r, 4: ,,f:rengan,”
190 r, 10 V.O.: Het scheen

, ,tabbhoe4n
191 1, 21 V.O.: B4nd4w4s4-

sche
192 1, 20: levend te zijn, en
192 1, 31: bestond uit:

een
193 r, 4 V.O.. Dat ,,gewoon-

lijk" in dergelijke geval-
len de 2 spelers (na
elkander) beiden denzelf-
den toon aanslaan, is niet
juist . Meestal vertoont
bun gemeenschappelijke
party aldoor kleine win-
dingen, kartelingen, (en
zoo min mogelijk spron-
gen). Hun samenwerking
lijkt op die der twee
spelers van het thema in
de Madoereesche tong-
tongorchestjes. (Zie ons
kapittel X.) Maar hun
gezamenlijke partij is

veel minder gevoelig
;
de

rhythmische complica-
ties ontbreken b. v. ge-
heel, (alles loopt in glad-
de even lange noten
d66r)

.

195 r, 2: gamelanachtig

.

195 r, 2 V.O.: slagbekken-
tjes

200 1, 23 V.o. : g i s’, dis’,
bis,

200 1, 6 V. o. : uit
200 1, 5 v.o. Ben voorba-

rige generalisatie ! De
exemplaren, die wij, in
het Pengalengansche,
hoorden bespelen, had-
den inderdaad 7 gaten,
(alle op den voorkant).
Maar R. Mehmed Sas-
trahadiprawira , , ,Dj4 -

w4” IX, 172, vermeldt
er met 6, en ook met
V i e r !

202 1, 13 V. o.: Zeeuwsche
203 1, 5 : doorsnee zijn
204 r, 22. Bn zie onze biz.

65, 66!
205 r, 28 v.o.: ,,ghoerdhak’ ’

206 1, 10: ,,ghendh4ng”,
gelijk ze steeds spellen,

208 r, 5: ons (een onzer)
212 1, 24: momenteele
213 1, 15 V. o.. Neen; niet

in Oost- doch in Mid-
den-Java, in de oude
Bagelen. (Niet ver van
Remboen ?)

213 r, 14: zuiveren, primi-
tieven, primairen zang

214 1, 21 V. o.: XXI. B
216 r, 11:— Het ,,Sang-
218 r, 6 V. o. : kwamen
219 1, 13: gehuwden. Zie
219 r, 20 V. o.: trouwens

, ,gembloeng(s)
’

’

:

219 r, 6 V. o. : Zie nog voor
Nias (alleen man-
nen?), en voor Ceram
onze notities over ,,In-
landsche dans en mu-
ziek”, ,,Timboer’ III,

265, 281.
221 r, 4: pandS’
229 r, 10 : Die haakt
231 1,3: maat 6 en maat 8)

.

231 r, 11 V. o.. Vermoede-
lijk moet dat niet bis
zijn doch 66k (Ter.)

232 1, 18: "Tang
232 1, 17 V. o.: tempo":
234 1, 7 : bij denken
234 r, cliche : flrmata
234 r, 20 v. o.: strophen
234 r, 15 V. o.: neng
234 r, 10 V. o.: ngoda.
234 r, 9 V. o.: 12 Mannja-
mana reng ghi’ ngod4.

234 r, 4 V. o.: B411igha.
235 1, 5 : 9. Ben klein soort

klapper, zoete jonge
vruchten. 10, Jonge bloei-
kolf van den pinang . 11

.

Reeds achterover gebo-
gen al huilende. 12. Pret-
tig gevoel nog jong
mensch .

—

235 1, cliche, 3den balk.
Na de tweede noot een
maatstreep zetten.

235 r, 24 v.o.: (Mboq
238 1, 12 V. o.: bamboe,
240 r, clich6: goen<^4ng

243 1, 12 V. o.: 6en trap
representeert, — zoodat
dit alles bijeen een oc-
taaf zou zijn gedaald

.

243 1, 9 V. o. : Dit laatste
243 r, 23: een nagenoeg on-

gewijzigde herhaling
243 r, 13 V.O.: en een drie-
244 1, cliche, eind eersten
balk een maatstreep

!

247, 256, 257, 265 Ma-dhl-
lima,

249 1, 18: ,,patoghoe"
249 r, 12 V. o.: Bali" in
250 1, 23: beiden
252 1, 7: ilodro.
254 r, 3 V. o.: Het koor

zingt naast reeds eer-
der gehoorde liedjes

:

255 1, 15 V. o.: te hebben
tegengegaan,

255 r, 6: omboe’
255 r, 7: angker-plek,

258

1, 4 v.o. Naar we uit
Sragen vernemen

, is
bij het I) i w o e t - spel
de romp van de pop
er ook een mand, en
Worden daarin, (daar-
onder?) scherven aar-
dewerk gedaan, zoo-
dat het geheel tevens
als rammelaar fun-
geert . In tegenstelllng
met het bij Hazeu (51)
uit Madioen (Magetan)
gemelde, dat men de
"rowok-, Bdoq- en Di-
woet-spelen' door eik-
aar haalt, schijnt men
ze te Sragen goed te
onderscheiden . Het Di-
woet-spel geldt er voor
het grofSt . Daar zou b .v

.

hondenvuil bij worden
gebrand

I

258 r, 18 en 29: bhengkong
259 r, 14. Of moet het
mambot-mambot zijn ?

Zie biz . 266 1, cliche laat-
sten regel.

260 r, 9: en dr. Alb.
262 r, 9 V. o.: f^ndrS..

—

263 1, 24 v.o. : maar in 6en
maat aan te raken. Het
neerduiken dat de me-
lodie daar doet

263 r, 3 en 4: gingst3rpe te

vertoonen. — De laatste
7 woorden vervallen.

264 1, clich6: findro.
264 1, cliche, 4den balk.
Men merke nog op de
overeenkomst tusschen
de 3de—8ste noot en de
laatste zes noten van
het wijsje op biz. 266 1,

cliche, 4den halk.
267 1, clich6, onderaan

:

enggo’
267 r, 4 : nog mooier
272 1, 22, gemeen: Daar
272 r, 11 V.O.: bij No. 5
genoemde
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272 r, 4 V.O.: No. 8, (biz.
253)

273 1, 23 V. o.: maakten
(biz. 238),

273

1, 11 V. o.: ,,Djaran
dawoeq

273. Het zal wel geen toe-
val zijn, dat de wid&-
dari, de hemelnymph

,

hier op een schimmel of
wit paard rijdt. Immers
scbijnen de Javanen een
sterrenbeeld of ster vein
dien naam gekend te
hebben

.

273 r, 17 V. o. : biz. 58.)
273 r, 6 V.O.: Hassers’ op-

vatting
274 1, eerste cliche: pote

274

1, laatste cliche. Spel-
ling 2de en 4de woord
ondersten regel?

274 r, 27: Djiboetdeuntjes.
Ook het wijsje 4a (biz.

267) lijkt ons slendro
te zijn, met in de tweede
helft edn neergetrokken
toon (es voor e).

275 1, 17 : tekstje, (biz. 253).
275 1, cliche, ondersten re-

gel: toeroe atoeroe
276 r, 9 V.O.: No. 4, (biz.

250).
276 r, 1 V. o.: den 3den

regel,
277 1, 7; No. 6, biz. 255),
278 1, 3 : vertalen : Bloe-
mensnoeren

278 r, 17: is). (Zie biz. 256
en 216.)

278 r, 17 V. o.. Zie ook de
wijs Bangkalan 4, biz.
266, (slot).

279 1, 3 V. o.: temoeroe-
n&”. (Vgl. biz. 271, 272,
273.)

280 1, 11 V.O.: te Sampang
R. Sosrodanoekoesoemo,

281 1, 5 V.O.: Met uw ver-
lof

283

1, 5: alle e’s

283

r, 2: XV, biz. 128.)

283

r, 33: poeksoer Ian
tongtong

283 r, 19 V. o. teteg k4j&
boetoell4.”

284 1, 7: noot 49)

284

1, 25: danook

284

r, 19: XVI, biz. 135.)
284 r, laatste alinea. De

groote gamelan, ge-
bruikt bij de wajang
wong e .d . aan het Mang-
koenegaransche hof,
wordt geregeld in de lage
stemming

,
de gamelein

van den Slil&schen Kunst-
kring ,,Mardi Laras” in
de hooge bespeeld

.

285 1. In het schematje van
de Bonangpaneroes meet
het meest linksche cijfer

onderste rijtje zijn: 1^.

285

1, voorlaatste alinea.

Met dien gamelan
s e k a t e n hebben we
geen fortuin . Het was
nog niet in orde. Hopen
we dat het nu goed komt

.

(Drie maal is scheeps-
recht!)
Bxcluis zijn lage octaaf
maar incluis de twee
kempjangketels, heeft
het instrument 3 maal
een bem (1’), en 3 maal
een barang (7’). Bij de
bemstemmingen (patet
lim& en nem) staat de
kempjang op bem, bij
de barangstemming (pa-
tet barang) op barang.
De schema’s worden dus
successievelijk

:

4 6 5 3 2 1 7
7’ 1' 2’ 3’ 5’ 6 ’ 71

7 - 4.

I’-l’.

En:
4 6 5 3 2 1 7
1 - 7 - 2’ 3’ 5’ 6 ’ 1’

1- 4.
7’-7’

285

r, 6 : Burmasche ge-
heel cirkelvormige

,
den

speler om-ringende bo-
naingachtige instrumen-
ten te verwijzen.

285 r, 19 V. o.: Bij biz. 56,
286 1, 33: Biz. 90. Wat

286

1, 35: 2de ed., deel II,
biz. 641,

286

1, 17 V. o.:Eenandere
zegsman deelt ons mede,
dat ,,ronnang” een Isla-
mitisch gekleurde vertoo-
ning moet zijn. (?? Dein
met spleettrombegelei-
ding ??) Vermoedelijk
dus iets quasi-religieus’?
Vgl. biz. 152.

286

r, 20 v. o.. Onlangs za-
gen we een Banjoewa-
ngisch weefgetouw
waarbij delorogan(?) den
vorm had van een krom,
doorgezakt, houten slee-
tje of schuitjemet scherpe
reinden, scheepsboorden,
(er waren weer garens in
geborgen). De (vermoe-
delijk gladde) lade liep
er dwars over been (aan-
vankelijk slechts een
boord rakende) en gier-
de daarbij hevig. Ook
deze variant is feitelijk

een aange streken
spleettrom.

286 r, 5 V. o.. De reng-
k o n g s komen voor in
de, reeds zeer zeldzaam
geworden^ orchestjes met
pansfluiten uit de buurt
van Garoet

.

Verder naar het Zuiden,
bij Pametingpeuk, heeft

het den schijn, dat de
geoogste rijst doormiddel
van deze eigenaardige
instrumenten moet wor-
den getransporteerd . Van
een groep van

,
zeg 15

boeren kunnen er dan
b.v. 8 of 9 voile, ronde
bamboe’s als draagstok-
ken gebruiken

, welke van
de spleten en de schuur-
touwen voorzien zijn, die
er rengkongs van ma-
ken

.

286 r, 4 V. o.. D. w. z.:
Sachs schrijft in zijn
,,Real-lexikon derM.I.”
(1913) i.v.Holz-trommel:
,,im Grunde musz das
Instriunent den Gongs
zugerechnet werden ’

'

.

Het begrip ,,Gong” defi-
nieert hij in ,,Die M.
I. Indiens imd Indone-
siens” (1915) alsvolgt:
,,eine Schale beliebiger
Form, die sich von der
Aufschlagplatte durch die
Wolbxmg Oder durch
die Randumbiegimg un-
terscheidet und von der
Glocke dadurch, dasz
nicht der Rand, son-
dern die Mitte Trager
der starksten Schwin-
gungen ist”. De door
ons genoemde Oost-
Aziatische metalen tem-
pelgongs zijn dus fei-
telijk klokken. Sachs
schijnt deze klok-
ken in napvorm
zonder klepel (,,Stand-
glocke’ ') alleen van Ton-
kin te beschrijven . Ivlaar
wij bezitten een oud
Japansch exemplaar,
middellijn van den mond
circa 30 c.M., welks
Japansche verkooper
mededeelde, dat het
met den

, cylindrischen

,

in glaceleder genaai-
den, stok, langs den
buitenrand moet wor-
den gewreven. Het
geeft dan een prachti-
gen, lenig zwellenden
toon van waldhoorn-
timbre, en wel klein-
as ; aangeslagen echter
een belklank van onge-
veer d’.
Tongtong ’s die veel-
al met ieder der ran-
den van him spleet een
verschillenden toon ge-
ven, en dan zeker niet
in hun geheel trillen

,

zijn dus vermoedelijk
meestal houten (of
bamboezen) klokken

.

De Balische hou-
ten veeklokken
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geven trouwens ge-
meenlijk ook twee ver-
schillende tonen, al
naar mate him klepels
den zijkant of het einde
van den elliptischen mond
raken. Vaak schelen die
tonen circa een terts

.

In een jazzband hoorden
we laatst een stel van
vier afgeplat-bolvormige,
door een nauwe spleet
been uitgeholde blok-
ken hout melodisch ge-
bruiken ;

dat interes-
seerde ons vanwege de
Madoereescbe melo-
discbe tongtong’s.
De bedoelde instrumen-
ten ktmnen wel autben-
tieke Annamsche cai
mo’s of Cbineescbe moe
3ru’s geweest zijn. Ze
warden scberp, bard ge-
slagen (op een zijvlak),
zoodat er van ,,wunder-
barer Weicbbeit” niets
te bespeuren viel.

287

I, 19. Vervallen moe-
ten de woorden : aan
bet eind van bet boek.

287 1, 27 V. o. De mede-
deeling omtrent dien
Tjerebonschen bundel
van trommetjes gewerd
ons niet van een on-
middellijken ooggetuige

.

En het bedoelde samen-
stellijkt te gecompliceerd
dan dat bij een twee-
debands-bescbrijving ze-
kerheid gewaarborgd is.

De zaak blijft dus twijfel-
acbtig. Wel zagen we on-
langs een Soendanee-
scben trom-speler, die
een groote, plompe ken-
dangacbtige tweevels-
trom van ongeveer 80
c.M. lengte plus een cy-
lindrische eenvelstrom,
dogdog, circa 25 c.M.
lang, bewerkte, en op een
gegeven moment de bei-
de tegen elkander vast-
snoerde, zoo dat het eene
dogdog- en bet kleinsta
kendangvel in een vlak

lagen, en, scbeef-op
naar hem toegekeerd

,

gemakkelijk met stok-
slagen konden bedeeld
worden

.

287 1, 8 V .o. . Later hoorden
we bier nog een zangeres
met als eenigen begelei-
der een k e n d a n g-spe-
ler. En ook eens den
zanger Vcin een morali-
seerenden dreun, die
zicbzelf begeleidde op
twee terbangs; bij

zat min-of-meer sil& en
bield de eene scheef ge-
klemd tusscben de boo-
ger gebouden linker, en
de lagere recbter knie,
de andere verticaal tus-
scben linker knie en lin-
ker arm.

287 r, 4 V.O.: ,,Taboe’na
mara bbeddboek":

288 1, 24. Zie ook nogP. &
H. i. V. ,,adjbina”:
,,Oreng se etjapo’ adjbi-
na dbjkran agboe-
dia.ng” : iemand, ge-
troffen door een be-
zwering, die hem, onder
hevige toevallen, als een
paard doet om- en om
rollen

.

289 1, 9: Jogjasche be-
d&j&’s (meestal?)

289 1, 28: dbar&mijan” :

289 1, 3 V.O.: ,,BbiLnget”
289 r, 25 v. o.: kopa’
290 1, 8: rambkjjii
I 1, 6: tijd 3.—
I 1, 20: kimsten. 7.

—

II, 22: invloeden. 8.

—

II, 26: A4rmata
I 1, 23 V. o.: Ngor6q.
I 1, 19 V.O.: het snijwerk
I

I,

10 v.o. : ,,Se Ladjbing” .

I 1, 9 V.O.: Djhimat”.
I r, 1 : Nio Tik Pbaij
I r, 13: voor slendro 34;
— en pelog 36.

—

1 r, 25: Notatie der kern
I r, 27 : ,,Bondet”. 42 . 43.
Ir, 11 v.o.: ' VI. Gh&-
loendbkng,

I r, 8 V.O.: gbaloendb^g
III, 7: als Btamptrom-
stukje ;

III, 4v.o.; Pam”.
II r, 11 : lezing 87.
II r, 16 : en nadere bespre-
king

II r, 31 : van B^d&w&s&
II r, 26 V.O.: Rijstblokvor-
men. 96.

—

1111,6: To-lato”
III 1, 29: gandoeng”. 117.
118.

nil, 19 V.O.: ,,Seroeng-
dajoeng”. On-

III 1, 17 v.o. : in het
nil, 16 V.O.: der scber-
mers.

in r, 8: Ngoreq.
in r, 36 V.O.: tbeorie en

praktijk. 144. 145.
in r, 30 v.o. : inbeemscben
in r, 26 V.O.: Octaafre-

laties
in r, 21 V.O.: tooneelvoor-

stelling
in r, 9 V.O.: ,,prak-kep-

prsik’ ’

,

III r, 2 V.O.: ervan.157.

—

IV (niet VI!) 1, 14 v. o.:
melodielijnen . 176.

IV 1, 1 V.O.. ,,Bhaligba’&n”
IV r, 36 V. o. : ,,Rang-
aring '

’

.

IV r, 24 V.O.: en op
IV r

,
21 V .o . : uit het

V 1, 26: blaasinstrumenten
V 1, 27 v.o. : XXII. V o c a-
le muziek,

V 1, 26 v.o. : S an d o e r.

—

V r, 4: boef’wijzen
V r, 7 : een soort
V r, 8: bootsen van game-
langeluiden

V r, 9: 217.—
V r, 10 : scbe.
V r, 17: ,,Songkar”,
V r, 18: rennong”, ,,Go-
reng gosong” en ,,San-
doer panda’ ”. 211. w.— Zangteksten van San-
doer, van de liedjes der
rijststampsters enz. 224.
225. Vocale restanten.

V r, 35 V. o.: 4. ,,Ka’-
o e n g k 4 ’ ”

.

Vr, 23 V. o.: goen-
d ang”.

V r, 18 V.O.: Speelw^ze,
V r, 6 V.O.: beschou-
VI r, 5 : Towong-

ALPHABETISGH REGISTER

(Een cijfer met asterisk duidt op de noten der bladzijde in quaestie.)

aeinbitsing (muzikale) 126.
164 sq. 189*. 219. 287.

aardcither 61 sq. VII.
absentie 142* . 253 . 254

.

273. 275.
Achter -Indie 55. 61. VlII.
addhoean 288

.

aeolusboog 69 sq.
aeolusfluiten 66. 69. 69*.

90. 286.
aeolusharp 67 . 69.
aeropbonen ; zie blaasin -
strumenten

.

Afrika 33*. 55. 169. 169*.

208. 213. 241. 216.
afweer (van invloeden etc.)

90. 107. 108. no. 125.
264. 275.

afwijkende toonsoorten 53

.

57. 67. 71. 75. 80. 158.
168 sq. 179.185. 188. 215.
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216. 217. 237. 239. 241.
279 . 284 sq. XI.

akopa’ 253, zie ook hand-
geklap

.

aloe, zie stamper.
Ambon 56. 145. 147. IX.
Amerika 55 . 56 . 56*. 104.
amnesie 256.
analysen van muziekjes

18. 39 sq. 42 sq. 52 sq.
59. 78 sq. 81 sq. 83 sq.
86 sq. 89 . 97 sq. 99 sq.
101 sq. 113 sq. 116 sq. 118
sq. 121 sq. 1^ sq. 133 sq.
155 sq. 158 sq. 165 sq.
178 sq. 188 sq. 222 sq.
229 . 233 . 237 sq. 242 sq.
263 sq. 265 sq.

angker (ontzagwekkend,
gevaarlijk), zie senget.

angkloeng 11 . 46 . 60 . 64 . 76
sq. 128*. 143. 164. 180 sq.
180*. 183. 183*. 184. 185
sq. 189*. 192. 192*. 193.
193* . 194* . 198 . 289 . X

.

angkloengs, octaveerend
183 sq. 183*.

angkloengs, niet-octavee-
rend 183 sq. 186 sq. X.

angkloengthema, geno-
teerd 196.

angkloengvibrato 189*.
anhemitonische schalen
159. 168. 179 sq. 229; zie
voorts slendro

.

Annam 61 . XII

.

Arabisch 108. 152.203.206.
228.

architectuur (muzikale )

;

zie constructie.
Ar6s-ar6si (gending) 106.
106*; zie ook Rernbe.

armbewegingen (bij dans)
108 sq;^. 218

.

arondjb^g; zie rijstblok-
stampen

.

Asmara (Asmaradeihana,
Kasmarain) 228 . 255 . 269

.

Asmaragama ; zie Gon -

dang Asmaragama

.

Astr&k&r& 199.
astrologie 255*.
At];ehl53. IX.
Atjoeng (Tjoeng-atjoeng),
genoteerd 228 sq. 238.

Aufschlaggabel 154.
,
,Aus der neuen Welt' ’ 167

.

278.
aversie tegen Javaansche
muziek 210.

babon (saron —) 28. 29. 32.
babon (toonnaam) 35.
bacchanalien en orgieSn

165.
Badahoeloe 9

.

b&dj^g; zie wajang.
badoedaqan (dems) 107*.
Badoej’s 183.
Badoeng 8*.
badong ; zie schaambedek-

king.
Bageldn 64 . 183* . 184* . 194

.

X.

B4i41ali 96 sq. 103 sq. 111.
Balaimbangan 9.
Bali 8*. 9. 9*. 10. 11. 11*.

12. 14. 14*. 15 . 20*. 22.
22*. 26 . 36 . 55.56.64 sq.
64*. 71. 71*. 87. 135 sq.
137* . 143* . 153 . 163* . 164

.

172 sq. 175*. 181. 181*.
193 . 200 . 202 sq. 206 . 216
sq. 221. 249*. 256*. 271.
278 sq. XII.

Balibalian 36. 162. 199.
beimboetrompet 147. 147*.

288 ; zie ook blaasgongs

.

Bandar (in O . -Pekalongan)
106.

B4nd4wlLs434.64. 66.91 sq.
94 sq. 97 sq. 100 sq. 103.
111. 113. 137. 190. 193.

Bandjarmasin 35.
Bangkalan (Md. Bb&ngka-

lan) 3 sq. 6 sq. 9 sq. 12
sq. 15. 18 . 20 . 22 sq. 25
sq. 30 . 32. 50 sq. 55 sq.
57 sq. 60 sq. 63 . 65 . 68.
72 sq. 83. 97. 103 sq. 132
sq. 142*. 143. 149. 164.
170. 172. 177 sq. 182. 203.
221.223 . 230 sq. 238 sq.
240. 242 . 248 sq. 251 sq.
254 sq. 263 . 267 sq. 272
sq.274sq.278sq.287. XI.

Banjoewangi 7. 35. 36 . 54.
56 . 66 . 88 . 97 . 107* . 143*

.

156. 161 sq. 163*. 164.
171. 179. 191. 193. 193*.
198 sq. 217. 238. 271 sq.
278 sq.

Banten 7.8*. 183.
B4r&boedoer 135.161 .VIII

.

baris (Md. bh5.ris) 181*.
baroeng 185*. 285.
Bataks IX

.

Batang (in N.O. Pekalo-
ngan) 106 sq.

Batavia 60. 151. 202 . 228.
batiq (Md. bh&tdk) 4.
Batjan 107.
batong (batang?) 132. 144.
Bawan (in Pekalongan) 107

.

beboekd ; zie kabidh&n

.

beblazen (van het medium)
271.

bedAjd (Md. padh&dj&) 7.
139. 149*. 289. XII.

Bed4jk Ketawetng 133 . 149*

.

bedoeg (Md. bbeddhoek)
W. 124 sq. 125*.' 139*.
151*. 287. IX.

beeldende kxmst 3. 7 sq.
21 sq. 24.

begeleiding (door soleng)
6 sq. — (bij tongtong-
orchestje) 78 sq. 82 sq.84.—(bij rijstblokspel) 29*. 98

.

103 sq. 106 sq. 109. 109*.
Ill sq. 116 sq. 118 sq. 120
sq.— (door trommen) 124 sq.
126*. 198.— (door trommen en bek-
kens) 127 sq. 133 sq. 149.
149* . 150* . 151 . 162 . 162*

.

165.

— (zang als — van dans)
169.
— (spleettrom— bij scbal-
mei) 173. 178.
— (door angkloengs) 185

.

— (door gambcing-ang-
kloengs) 196.

— (door idiochord) 196*.
— (tembemgzang met —

)

216.
— (kreten ter —) 219 sq.
bekkens ; zie rammel— en

voorts afzonderlijke in-
strumenten cds kempoel,
kenong etc.

beksS. gamboeb ; zie gb&m-
bhoe.

bellen (en klokken)65*.108.
129. 136 sq. 137*. 138 sq.
140. 153 sq. 180. 185 sq.
284. XI.

bende 16* sq. 128 sq. 128*.
130*. 132. 132*. 133. 187.
188*. 189*. 283 sq.

Bende rejog 17.
Benkoelen 103*.
berber 136.
beri 16* sq. 19*. 20*. 283.
berrit 249 . 249*. 257 sq;

zie voorts senget.
besnijdenis 106 . 141 . 288

.

Besoeki 286

.

betebiootpabn ; zie pinang

.

betreden der aarde 107

.

beurtzangen 61 . 90 . 220
sq. 233 sq.

bezetenheid ; zie absentia

.

bezieling (inspiratie) 250

.

253. 255.265 sq. 273.
bezweringen ; zie Djiboet en
tooverspreuken

.

bhSubhoet (scheidsrechter)
128.

Bh^g-gb&bbb&g, genoteerd
265.

bb&ggh&rbis (soort van sa-
labadhan) 152

.

Bh&ligh&’&n (Beligb&’&n)
180

,
genoteerd 179

.

Bh&ng padi 80 sq. 84. 133,
genoteerd 80

.

bbatdk; zie batiq.
bb&tok ; zie mondsteun •

plaat

.

bheddboek ; zie bedoeg.
bhengbbeng (tainboerijn)

206.
bhengkong (lendedoek)258

.

Bhoendber 8. 75. 181. 217
sq. 221 sq. 226.

bhoe-tabbhoe&n ; zie slag-
stok.

bieing (bioeng) 125. 189*;
vgl . ook indoeng en kor-
bhi.

Bim4 Koerdd 134.
biola 201 . 289

.

bitonaliteit 68 . 173

.

blaasgong 64* . 72 . 78 . 144
sq. 147 sq. 153. 172. 178.
181 sq. 184*. 186. 188.
195 . 202 . 217

.

blaasinstrumenten 144 sq.
158 . 202. VII; zie voorts
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buffelhoorn, blaasgong,
kinderinstruxnenten, sa-
roeni, schelpboorn en
soeling

.

blanketsel 257. 278 . 289.
blikken instminenten VII.
blimbingbloem 252 . 267.
269. 277.

bloemen in versjes 238 sq.
272 sq

;
— en geesten239.

262 . 267; zie ook blim-
bingbloem .

Bloengbhoengan (? plaats-
naam) 75.

Bo’ Asri 259. 268 sq. 277.
Bodjoan 107.
boeddjanggb^ 5. 221.
Boegih (plaatsnaam) 74.
Boegis 8 . 130

.

boejoeng (waterkruik) 128*

.

boekS (beboek^ of boeka-
ning gending) ; zie ka-
bidh^

.

boelan ghUra’a (boelan
gherring) ; zie eclips

.

boeloe (buis) 144.
boemboeng ( Bali ) ;

zie
stamptrom

.

boemboeng (Java) 64*

.

boemboengan . 64*

.

Boemid
j
awS. (in Pekalo -

ngan) 107.
boenderran 30*.
Boendjing 165 sq . 168 . 171

,

genoteerd 165.
boerdS (tamboerijn) 141

.

bokor (metalen kom) 128*

.

bonang (Md. kaltoang);
— (—achtige instrumen-

ten in Tjliri Bali) 12.
— (idem in Sennenan) 16.— (id. in onderscbeiden

gameleins) 21 sq. 24 sq.
27 . 29 . 29*. 30 . 30*. 31.
128 sq. 151. 181. 198 . 284
sq. VII.

— (afwijkende — stellen) 21.
27. 29.— (rangschikking —ke-
tels) 21 . 24 . 26 sq . 29 . 29*
sq. 284 sq. XI.

— (gaten in rand van —
ketels) 22. 29.— (— panemboeng) 25.
151*. 185*.
— (ijzeren —) 31. 32.— (bamboezen —) 183* sq.

192*. 194*.
— (—partijen) 73. 174 sq.

175*. 183. 185.
Bondet 42. 43. 119, geno-

teerd 43.
bonggang 12

.

boreh 251. 256 . 278 . 289.
Borneo 35 . 55 . 56. 126*.
129*. 148 . 220 . 288. VIII.

borstschild 140.
boschspoken 142*.
(bo)tjah angon (herdertje)
268 sq.

brsingbrang (angkloeng) X.
Brazilie 55. 56*.
breuken in de thema's 38.

39 . 42 . 43. 139. 170.

Brettzitber 205*

.

bronzen pauken IX.
bruid (bruidstooi) 234 . 251

.

261 . 268 . 278 . 290

.

bruidegomspaard (brui-
loftsoptocht) 141 sq. 141*
sq. 161*. 288.

bruidswacht (bruilofts-
wake) ; zie kemmet, mi-
d&darenni

.

bruiloft; zie huwelijk.
bruiloftsorchest

; zie tab-
bhoe&n lake,

bviffelhoom 147 . IX

.

Burma 285. VlII. IX.

cacophonie 172.
Cambodja 176*. 285. IX.
castagnetten 142*. IX.
Celebes 8* . 56 . 56* . 60 . 108

.

128* sq. 130*. 147. 154 sq.
200*. 220 sq. 260 sq.

Ceram X.
ceremonieele instrumen -

ten 56. 65. 105. 147.
Chineezen en Chineescbe
invloeden 8 . 22 . 28 . 30
sq. 46*. 110. 129. 136.
151. 160. 197*. 201. 204.
206 . 219 . 241. XII.

choriscb solisme 162. 171
sq. 184*.

circus 165.
cithers 61*. 205 . 205*; zie
ook idiochorden.

clown 141*. 150. 152 sq.
153*. 181. 195. 197 . 201.
219. 270.

coda 119 sq.
collectieve kunst 212. 246.
combinatie (van oorspron-

kelijk zelfstandige mu-
zieken of orchestjes) 130.
133. 149. 178. 181.

conflicten (van stemmin-
gen) 172 sq. 178.

Congres (voor Jav. Cul-
tuurontwikkeling te S&1&
1918) 48.
— (voor de T. L. en Vol-
kenkunde van Java te
S&1& 1919) 8. 48.

— (v.h. J. I. te Bandoeng
1921)44.47.49.— (v.h. J. I. te Soerabaja
1926) 6 . 45 sq . 49 . 93 . 103
sq. 161. 200. 207 sq. 213.

constructie (muzikale) 39

.

41 sq. 44 . 52 . 59 . 84 sq.
87. 117 sq. 134. 156 sq.
165 sq. 173. 189 . 222 sq.
229. 236.243.

contrapunct 80 sq. 99 sq.
102. 105*. 111.

convergente ontwikkeling
174. 176 sq.

cymbalen ; zie rammelbek-
kens

.

dag- of nachtindeeling
met bijbehoorende mu-
ziekstukken 106.

Dajaks; zie Borneo.

dalang 105; zie voorts wa-
jang.

dalangstaf 5*.
dal-ondM; zie stamptrom.
Deimar-woelan 162 . 270.
Bang-gandoeng 115 sq.
118 sq. 121, genoteerd
116. 117. 118.

dfingkloeng (dh^gkloeng)
143. 180.

dans 107 sq. 108*. *09. 122
sq. 126 sq. 126*. 133. 136
sq. 136*. 138. 138*. 141*.
149*. 151. 153. 161. 163
sq. 171 sq. 180 sq. 180*.
184 sq . 184* . 188* . 195 sq

.

200 . 205 sq. 217 sq. 220
sq. 252. 271. 276. 285.
VIII. IX; zie ook rong-
geng, bed&j&, tajoeb.— in trance 253 . 266 . 271

.

—jongen 151 . 153 . 164 . 195

.

197 . 221. 271. 289.—orchestjes 149. 161. 163
sq. 163*. 180 sq. 180*.
194 sq. 200 sq. 219.—seinen 164

.

d&rdar (bedoeg) 90*

.

demoeng 29 sq. 29*. 151*.
183* . 194* . 285

.

demping 150*. 164. 175*.
289.

dermtoan (dremenan) 65.
Dewi Sri 269.
dhkr&mian (dhkramean) 65.
dh^gkloeng

;
zie dmg-

kloeng

.

dhang- peddhang (spleet-
trom) 74

.

d(h)oekd(h)oek (spleet-
trom) '73.

Dhoekka, genoteerd 59.
dhoekka; zie rijstblok.
dhoekon

;
zie doekoen

.

Dhoempret 111 sq. 114.
116 sq . 180

,
genoteerdll2

.

113. 115.
(Uioengdhoeng (doeng-
doeng, stamptrom,
spleettrom, veltrom)
20*. 57 sq. 90*. 124*.
205,

dhoepa; zie wierook.
diefstal 256 sq. 299.
dierenziel 142*.
dierenstemmen 221 . 227

.

diervormen aan spleettrom-
men 92 . 96 . 286

.

divergente'' ontwikkeling
177.

Dingdingtja 256.278.
Diwoet X ; zie voorts Dji-

boet.
djambe; zie pinang.
Djamoeran (kinderspel)
237 sq.

Djampangs 106.
Djangkar, genoteerd 189.
djaran dawoek, (Md.
djhar^ ^^oek) 273 sq

.

djaran goejang; zie djhS.-
r^ ghoedj&ng.

djaran pmolih M. 141 * . 288

.

djembloeng (rijstblokpar-
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tij) 113 sq. 117. 120 sq.
287.

Djeneponto (Celebes) 109.
Djh&r&n ghoedj&ng 58.
142*. 249. 273. 288, ge-
noteerd 58.

djh&r&n kemantan (pa-
mantanan) 141

.

Djh&r&a potd 252. 273 sq,
genoteerd 274.

Djh&r&n toron d&ri ghed-
dboegh^

,
genoteerd ^

.

djh&r^ kentja’ 68 . 288.
djh&r&n kentjer 141

.

djh&r^ sdrek 141

.

Djheddjher, 81 sq. 88, ge-
noteerd 82.

Djhoeng-kedjhoengan 84
sq, genoteerd 85.

Djiboet 38. 143*. 215 sq.
238 sq. 248 sq. sq. XI.—liedjes, genoteerd 264 sq.
266 sq. 274 sq.—teksten 260 sq.—wijsjes als gamelanthe-
ma 38 . 215 . 263 sq.

djido(e)r (stamptrom, vel-
trom enz.) 57 sq. 90*.
124 sq. 126*. 153.

Djoengperreng (plaats-
naam) 50.

djoewer (dioewer?) 147.
178.

doedoet (doeddoed?

,

spleettrom
,
frijstblokpar-

tij)92 . 98. 100 sq.l04*.
doekoen (Md. dhoekon)
108 . 249 sq. 252 sq. 255
sq. 258 sq. 262. 265 . 272.
287.

dboekon kedjiman 249*.
doel&ng (dienbord) 258.
Doengdoengan 58.
lioeng-en^oeng lab4r 38.
44. 115, genoteerd 44.

dogdog 127* . XII

.

doosrammelaars 139 sq

.

Dr61 156 sq, genoteerd 157

.

driepoot voor blaasgong
145.

drie-tonige -muziek 14

.

14*. 17. 20*. 128. 128*.
132 sq. 150*. 216. 234.
256. VII. IX.

droogtebezwering 60. 128.
128*. 287.

duivelbezwering 249*

.

duivenfluitje
; zie sawa-

ngan.
duivenzwermen (bet op-

laten van —) 221. 286.
Duizend Eilanden 202.
dwarsfluit 130. 147. IX.

eclipsen (rumoer bii —)90

.

107.
66n-tonige muziek 150*.

IX.
eenvelstrommen 126* scr

.

206.
^

egghoeng; zie gong,
dlldl^ran 268.
embouchure 144 sq. 147

sq. 288.

En^oeng ana’, genoteerd
78

.

enggh&ntong gh&ngsa(h)
289

.

engkloq (angkloeng) 189*;
zie ook engklok X.

engkoeq-kemong (bekken-
tjes) 133*.

enkelbanden 138 sq. 138*.
185*.

enkelringen 139.
enterran (ter-enterran,
molentje) 65.

Entoengtoeng belong (kin-
derspel) 228.

erotiscbe associaties en
elementen 105. 140. 141*
sq. 153 . 234 sq. 288.

ethische zin van kinder

-

liedjes 247.
Europa 202.
expansiviteit 164.
exorcisms 275; zie ook af-
weer

.

expressiviteit 212.
extratoontrappen

; zie af-
wijkende toonsoorten.

fagot 211.
Flores 63. 129*.
fluit

; zie soeling en dwars-
fluit.

fluiten (met de mond, op
vingers) 200 . 203 sq

.

fluitjes 140; zie ook dui-
venfluitjes en dermenan

.

fluitorchest 145. 147.
Fransch ballet 7

.

Fransche opera 167.

gadja biroeang 151

.

Gagar majang 143*.
Gagaq setrd, genoteerd

40. 41.
Galis (plaatsnaam) 217.
223.

gambang (Md. gham-
bh&ng, in onderschei-
den gamelans) 23 sq.
26. 28 sq. 32 sq. 190 sq.—parUjen 42 sq. 55. 161.
174. 192.— (primitieve —s) 50 sq.— (overigens) 29*. 33*. 83.
146 . 248 . 285.— (koker—s) 122 . 193 . 193*

.

194*. 195 sq. 198 sq. 289.— (— gdngsa) 20 . 23 sq.
150*. 174.

gambangan 51.
gamboes 205 sq.
gambyong 285

.

gamelEm 7. 11 sq. 15. 198.
VII; zie ook onder tab-
bhoe^.— (glazen —) 31 , 285

.

— (ijzeren —) 31 sq. 33 sq.
43. 200.— (scheeps—) 33 sq.— (vocaal nagebootst) 217

.

— angkloeng 11

.

— bebonangan 12.— boemboeng 64*.— gambang 173. 175*.

— gamboeh 172

.

— goembeng 192*.— kemplong 65*. 184*.— kroempjoeng 64 sq.
185*.

— patalon 18. 20*.— selond^ng 50 ; zie voorts
Kemanten, Kodok Ngo-
req, LokSndntd, Moeng-
gang, Retnd Doemilab,
Se Djbimat, Sekaten, Se
Kombang, S6 Ladjhing,
Se Sambar Mara(h)

,

Tj&rd Bali.
gamelanthema als kinder

-

speelliedje 242.
gana 22*.
gandroeng 88. 107*. 143*.
153. 161 sq. 161*. 164.
200 . 206 . 219 . 221 . 238 sq

.

271. 289.
Gandroengan 206.
gandroeng-teksten 271.
ganggong (mondtrom) 66.
gangsingan boemboeng
(bromtol) 65.

G^gsd Sendn
;
zie Taboe-

han Sento.
ganrang (trom) 109*.
g(a)rantang 20*. 193 sq.
284.

G(a)rebeg (Moeloed) 105.
130*. 141*.

Garoedi 22 . 24. 71. 270*.
Garoet 51. 286. XI.
ga(n)tjang (angkloeng)

189*. X.
geboorte 107*.
gebroken drieklank 173

.

gebedsgezang (islamitisch)
126.126*.

gedemoeng
; zie demoeng

.

gedjogan (ngg6djog) 105.
geestebeelden 249 . 251 . 254

sq. 257 sq. 259 sq. 262
sq. 265 . 270 . 275 sq. 278
sq.

geesten 249 ; zie ook spook

.

geestentaal 261.
Gefaszpfeifen 204.
Gegenschlagplatten 206.
Gegenschlagzimge 131. 170.
geloengan (hoofdtooi) 278;

vgl. ook ghelloeng.
geluids-uagie 60 . 164 . 254

.

geluidsvertroebeling 208

.

208*.
gembiang n (octaaf) 39.
gBr^loeng (muzikanten)

gembreng 16*. 136. 181.
gembrtog (tand&’ —) 181.
gendto (Md. ghendhir) 20.
22 sq. 26 . 33 . 64*. 143*.
174. VII.— panemboeng 185*.

gending; zie muziekstuk-
ken.

gendong 90. 106. 115.
gentong (watervat) 128*.
gentroeng (tamboerijn spe-

len) 152*. 205.
Gentrongan (Kentrongan)
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geraas 163 sq; zie ook
rammelbekkens en ram-
melaars

.

g(e)rit 17*. 284.
g6rong (koorzaiig)65*. 184*.
287.

gh&gh&mbh^g 29 ; zie
verder gambang.

Gh&i’ bintang 239 sq, ge-
noteerd 239.

anjar (plaats-
naam) 74.

gbaloendbang 50 sq. 54 sq.
71*. 93 . 95.

gb&mbhang
;
zie gambang

.

ghambhoe (Jav. gamboeb)
122 sq.

ghamellan ; zie gamelan

.

gh&pe’ (pe’-ghape’, riist-
blokpartij) 101 sq.

gh&roebhoeghSn, zie gro-
bogan

.

Ghed^oek, genoteerd 159

.

ghelloeng (ornament) 115.
ghembhoel (ghempoel)

;
zie

kempoel

.

ghendbSng ; zie kendang.
— pangradj& 131. 1^.
— penongtong 130. 135.
ghendhir

;
zie gender

.

gbendboeng£in (spleettrom)
90*. 115.

ghenta(h) (schel, schellen-
boom) 130. 136 sq. 137*.

ghentong (Jav. aloe); zie
stamper

.

ghettaghan (wedvluchten)
286.

ghoebb^ (bedoeg) 90*.
gboebh^g (aardenpot)254

.

Ghoeli ompaj 78 sq. 82 sq.
86, genoteerd 79.

ghoeng; zie gong,
ghoengseng

;
zie gongseng

.

ghoerda' (dans) 205.
gboetta; zie rijstblok.
gitiqw (pijnigingsspel) 122.
ginggoeng (mondtrom)
66 sq.

gloendang; zie gh&loen-

Godenzetel 9

.

goebar (bekken) 16*. 19*.
20*. 283.

goedil 153 . 221

.

goelgoel (bekken) 128 . 283

;

vgl. koelkoel.
goeloengan (oproller) 103*.
goembang (blaasgong) 147

.

goembeng (bamboeidio-
chord) 64 . 64* sq. 191*.
192*.

Goendang-gandoeng 115.
goentang (bamboeidio -
chord) 65*

.

goerit(tan) 287; vgl.ghoe-
ghoeridh^ 226.

goemang 19*. 283.
goewangan

; zie sawa-
ngcin

.

Gondang Asmaragama
(rijstblokritueel) 105 sq.

gong (Md. egghoeng,
ghoeng, in onderschei-

den gamelans) 12 . 14*

.

15 sq. 18. 21. 21*. 24 sq.
26 . 28 . 33. 130. 133. 141.
148 . 149* . 161* . 162 . 176*

.

180. 181. 181*. 195. 198.
220. VII. IX.— (in genoteerde stukken)
15. 15*. 18. 40. 41. 42.
43 sq. 134.149. 150*. 157.
162. 165. 189. 198.— (plaat—)

19*. 32 sq. 33*.
— (idiochorde —) 1^*.— (beimboekoker—) 194*

.

— (overigens) 19*. 20* . 21*.
39 . 40 . 78. 100. 109*. 113
sq. 121. 129. 132. 132*.
134 sq. 139*. 141. 144.
161. 166. 175. 176*. 187.
188*. 217. 220. 230. 283
sq. 286 sq. IX. XI.— boemboeng ; zie blaas-
gong.

— pangarah 283

.

— soewoeqan 192*.
gongseng 137 sq. 137*.
138*.

gonstol (bromtol) 65 sq.
204.

Goreng gosong (Koreng
kosong) 222 sq, geno-
teerd 223.

grantang
;
zie g(a)rantang

.

Gresiq 5*. 30.
grit (tongtong —) 16 sq.
19 ;

zie ook gerit

.

grobogan (Md. gh&roe-
bhoegh&n) 23.

haddra(h) 152.
halvetoonlooze schalen ; zie
anhemitonische

.

handenspelletjes 228 sq .238

.

handfuik 258

.

handgeklap 142*. 206 . 220.
253.

hatong; zie pansfluit.
Hawai 285 sq.
hemelberg 25

.

heterophone polyphonie 68

.

161 sq.
hobo 151.211.
Holztrommel 285 sq. XI;

zie ook spleettrommen en
stamptrommen

.

honden- en apentheater
287.

hoomblazers 130*.
hoven (Madoereesche) 5.7.
huwelijk (en — sfeesten) 5.
106 sq. 107*. 129 sq. 136.
140. 141* sq. 153*. 180.
221. 230. 233 sq. 272 sq.

huwelijksvoorspellingen
236 . 237 sq.

Iboe (rijstmoeder) 105 sq.
idiochorden 62 sq. 64* sq.

191. 191* sq. 196*. 289.
idjo-idjo 107*.
ilir 107. 107*. 128*. 268 sq.
269* sq. 272 sq.

imitaties 102.
improvisaties 114 . 162 . 172

.

175. 220 sq. 224. 237.

individueele sentimenten
212.

indoengl26*. X; vgl. ook
korbhi; en biang.

Indonesische muziek (ver-
staan van —) 6 . 45 sq

.

initiatiedrama 261

.

inleiding
; zie kabidh&n

.

inspiratie
; zie bezieling

.

instrumentale muziek (de
oorsprong der vaste in-
tervadlen) 213 sq. 216.

instrumentmakers 32 . 34

.

75 . 181 . 199

.

instrumentnamen (lijsten
van —) 11 sq. 16*. 21. 23
sq. 26. 28 sq. 28*. 29*. 32
sq . 55 sq . 63 . 64* . 65 sq

.

65* . 72 sq . 90* . 92 sq . 124

.

126* . 128* . 130 . 130* . 132*.
136 sq. 137*. 138 sq. 139*.
147 sq. 151*. 170. 189*.
191. 203 sq.

instrumentnamen (— in
spreekwijzen) 139*. 287*.

inter]ecties (kreten ter
aanvuring) 142*. 219 sq.

intellectueelen (belemgstel-
ling bij de —) 246 sq.

intensiteit (— en intensi-
ficatie) 164 . 189 . 211

.

inteirvaUen (— van 3 ^ toon)
169. 169*. 186.— (intensifieeren der ge-
sproken —) 211

.

— (vast en onvast intonee-
ren der—) 207 . 208 . 208*

.

209 . 213 sq. 216 sq. 222
sq. 274.

intoneeren (zuiver — een
toeval) 215.

Islam 8.9. 152 sq . XI

.

Italiaansche opera 7

.

jagerinstrumenten 132*.
202 . 283 . 288

.

Javaansch 4 sq.225 . 231.
261.

Jazz. VII. XII.
jodeln 213.
jodenharp; zie mondtrom.
Jogjakarta 8. 105. 128*.
130* . 132 . 132* . 133* . 134

.

136. 141*. 150*. 184* sq.
191 * sq . 193 sq . 200* . 239

.

248. 254. 267. 270.270*.
284 . 286. X.

kabidhan 40 sq. 59. 81 sq.
88. 116 sq. 166. 187*.

k^4 20

.

K^&gandjoer 106. 171. IX.
kalenang 102 . 139 . 139*

;

zie voorts bonang.
Kalenangan 102.
kaletek (veeklok) 138.
kalottok (veeklok) 138.
Kam^ 141

.

Keimbing (Poelau — of P.
MandhMgen? ) 34

.

Kameroen 169. 169*.
Kangean -eilanden 15* . 29*

.

66 . 202.
Kanig&r4 (plaatsnaam)130*.
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Ka-oengkd 232. 244, geno-
teerd 232.

Karangasem 8*.
karapan (Md . kerrabh&n)

;

zie wedren

.

kareding (mondtrom) 66 sq

.

Karepagh&n 98 sq, geno-
teerd 99.

k(a)reneng (ndng—) 138

.

karinding; zie mondtrom.
k(a)ronong (nong—) 138

.

k(a)rontjong 139.
kating (ting—) 138.
katjape (kotjape) ; zie ke-

tjapi

.

katoeng (toeng—) 138.
keblai (dans) 220.
Keboemen 183*.
keddhoe’; zieketoeq.
Kediri35.191*.
Kedoeng Redj4 (plaats-
naam) 136.

kddjhoeng (Jav . kldoeng)
226.

k4djog; zie g6djogan.
kdket (worstelen) 127

.

keletdk 138.
kemanaq (Md. kamana’)
133.139. 149*. 288. IX. X.

Kemanten (Kjabi —
,
ga-

melan) 23.
kembheng (bbeng—) 191

.

kemm4t 4*. 5.
kemmot (mot-kemmo-
dh&n) 65

.

kemong 12 ;
zie ook eng-

koeq-kemong

.

kempiang (kempjang) 38
sq. 133*. 175. XI.

kemplong 65*. 184*.
kempoel (Md. gbemboel,
ghempoel, in onder-
scheiden gamelans) 12.
14*. 16 . 20*. 21. 24 . 26.
28 . 33. 126*. 127. 127*.
130. 133. 141. 148. 149*.
162. 181*. 182. IX.— (in genoteerde stukken)
14*. 15. 15*. 18. 40 sq. 43
sq. 134. 149. 157. 165.— (bamboekoker—) 185*

.

193. 194*.— (geblazen —toon) 178.
1^ ; zie ook 146

.

— (idiocborde—) 192*,— (plaat—) 32.— (overigens) 20*. 29 . 39.
42 sq. 132. 134. 143. 166.
175. 186 sq. 195.— panjattjab (rammelbek-
ken)12.14.143.

Kendal 254 . 267.
kendang (Md. ghendb&ng,

in onderscheiden ga-
melans) 12. 16. 18*. 21.
24. 26. 26*. 28. 32 sq. 64*.
72 sq. 82. 118. 127.127*.
128 sq. 131. 133. 141.
144. 149*. 153. 161. 161*.
164. 170. 172. 174 sq. 180
sq. 181*. 184. 184* sq.
187. 192*. 194*. 195.
201. 287.— (in genoteerde stvikken)

15.19. (126 .) 129 .135 .178

.

198.— (overigens) 20* . 90* . 115

.

125. 129. 129* sq. 132*.
135. 139*. 143. 178 sq.
191. 198 . 206 . 217. XII.— awi 64* ; zie ook trom-
melcither

.

kendoeng (rijstblokpartij)
100.

kenong (Md. kennong,
in onderscheiden or-
chesten) 12 sq. 14*. 16.
21. 24 sq. 26. 28. 33. 127.
143. 149* sq. 151. 161*.
170. 180. 182. 186. 191.
195. 198. IX.— (overigens) 15. 18. 19*.
20*. 21. 41. 43 sq. 132*.
139. 139*. 175. 284.
287.— (bamboezen —) 185 . 193

.

194*.
— (idiocborde —) 192*

.

— (plaat—) 187.— lanang 194*.
kentjer 182. 197.
kentong(an); zie spleet-
trom.

kentroeng 287.
kentrongan 206.
kepprak (prak-kepprak,
een klapper) 65. 154.

keproq (geproqan, een
Jav. klapper) 107.

kerrabhan
; zie wedren

.

Ketapang (plaatsnaam) 33

.

VII.
ketawang (katawang) 38

.

175. 263; zie ook Bed&j4
ketawang

.

Ketawang mandapan 38
sq, genoteerd 40.

keteltrom 287

.

ketel (tel-ketel, veebel) 138

.

154*'. 287 .

ketimboeng (Mai., water

-

plonsen) 60.
ketipoeng 130*. 187.
ketjapi (katjapi, Md. katja-
pe of kotjapd) 204 . 205*.
289.

ketjer 18*. 130*. 136. 163*;
vgl. kentjer.

ketjeq 162. 163*.
ket(j)impoeng (Mai., wa-
terplonsen) 60.

ketjreq 163, 219

.

ket-kekedhw (worstelen)
127*.

ketoeq (Md. ketto(e)’, ked-
dhoe', keddoe’, in on-
derscheiden orchesten)
21. 26 . 28 . 33. 127. 143.
149* sq. 161*. 163*. 201.
IX.

— (overigens) 20* . 29 . 33*

.

44. 284.— (bamboezen —) 185*.
193. 194*.

•— (idiocborde —) 193*.— kenong 161*.
ketoek tiloe 163*.
kettek kerrep (rijstblok-

partij) 116 sq. 118. 120
sq. 1^.

kettek rangreing (idem)
112 sq. 116 sq. 121 sq.

Kidang boentoetan 107

.

kinderinstrumentjes 8 . 51
56*, 57. 61. 62*. 64 sq.
131. 288 sq.

kinderliedjes 38 sq. 87. 215
sq. 228 sq. sq. 260.— (als gamelanthema)
215. 242 sq.— (belangstelling in —

)

246 sq.
kinderspelen 121 . 248 . 260

.

284. 289.
kinderspeelliedjes 219.
228 sq . 233 sq . 248 sq

;

zie ook kinderliedjes.
klanken (omzetspel met —

)

269.
klankverbreidend lichaam
62 . 286 ; zie ook reson -
nator

.

klappers 65 . 107 . 153 sq

.

klarinet 203 sq.
klepel 137 sq . XI ; zie ook
uithuizige —s

.

klintang 137*

.

klintingan 138

.

Kloeng nangna’ 274 sq.,
genoteerd ^4.

klokken
;
zie bellen

.

klokkenspel 16. 140; zie
ook schellenboom

.

kloneng (triangel) 162.
klontjeng 162.

j

klontongan 138.
kodjherr&n (zekere ver-

tooning) 152.
kodjhoer (of ngodjhoeil

;

rij stblokslagwij ze) 97 . 112
sq. 117.120.

KodoqNgoreq (Gramelan—

)

18. 20. 20*. 129*. 133. 284.
Koeboes 126*. 267. 272.
Koed4-panolih 58 . 288.
KoedA-santeran 288.
koekoesan (rijststoom-
mand) 107. 107*. 258.

koelkoel 20*; vgl. goelgoel
en kolkol.

Koelon-Pr4g& 64*. 185*.
194*.

Koemoedd 288.
Koeningan 106.
Koet4ardj& 183*. 184.
kokertoets-instrumenten

122. 185*. 190 sq. 193 sq.
193*. 194*. 195. 199.

kolkol 20*.
kol-okolan (worstelen)
127*.

kolottok (veeklok) 138.
kolotok (idem) 138.
koto! (idem) 138

.

kommen (aarden, metalen
of andere vaten of—) 60*

.

(107. 107*.) 128*. 254.
286 sq.

konnot (nar) 152.
kontollan (schaambedek-
king) 140.

koorzang 61 . 65* . 118 .184*
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208*. 219. 221. 223; zie
ook kinder- en Djiboet-
liedjes.

kopak (klapper) 154.
kopa ’

; zie handgeklap

.

koppl^ 65 . 154

.

kopraq 154.
korbhi ; zie pangorbhi

.

korpak (klapper) 154.
korpa’an (klapper) 154.
korrelbellen 138 sq. sq.
kotak 96; zie voorts riist-
blok.

kotak kerrep (rijstblok-
partij) 112 sq. 116 sq.l20
sq. sq.

kotak rangrang (rijstblok-
partij) 112 sq. 116 sq. 120
sq. sq.

ko-teq 92; zie voorts rijst-
blok.

Kramat (bij Bangkalan) 57.
kratons ; zie vorstenhoven

.

kreten 219 sq.
krijgsdansen ; zie dans en
wireng

.

krijgsorchestjes (trom- en
bekken-orchestjes e.d.)
16* sq. 126. 128. 129*. 130.
130*. 133. 149. 149* sq.
153. 163*. 164. 175 sq.

kuitslaan of—schoppen 123.
kwint (verschil van ni-
veaux) 42 . 44 . 158 . 168

.

243.
— (parallelle beweging in
kwinten) 174. 216.
— (trom gestemd in —

)

198.

ladrangan 175. 263.
Lajangan 118 sq. 225 sq,
genoteerd 120.

LangendrijJi 209.
langka (ngala' palangka)
107*.

Laos 55. 138*. 219 sq.
laras 166. 284 sq.— alit 284 sq

.

— gede 284 sq.
lawaai ; zie geraas

.

legong 107* . 161

.

Lemabdoewoer (vorst van
West-Madoera) 9.

lendjing (Jav., korte stam-
per) 97.

lengge' (danser in travesti)
220 .

Idrengan (weefspoel) 231

.

242 . 269

.

Idsen (danser in travesti)
219.

lesoeng ; zie rijstblok.
lessong (Jav. loempang)

96.
letterkunde (Mad. —) 7.

8 . 10 . 10 *.

lijsttrom (tamboerijn) 7.
7* . 19* . 99 . 126 . 126* . 138

.

138*. 141. 152. 152*. 181.
201. 205 sq. 287. XII.

lilir-lilir 270 sq.272 sq.;
zie verder ilir.

Ullirang 268.

lir&; zie welir&.
litanieen (priesteressen—

)

105. 206.
loeddroek (nar) 153 . 201

.

Lok4n4nt4 (Gamelan—) 17

.

— (Gending — ) 17. 128.
130*. 150*. 175.

lokinstrumenten bij de
jacht 132*. 202.

Lombok 9. 23.
longsorran 103*.
lontjeng (bel) 138

.

lorogan 286; VIII, XI; zie
ook longsorran.

maagdelijkheid 106* . 249 sq

.

259 . 266 sq

.

maan 57. 61. 218 . 239 . 240.
251. 277.

Madagascar 61

.

Ma-db&lima, bet dwerg-
je 247. 250. 256 sq. 265.

Madioen 132. 163*. 254.
278. X.

MAdjAkerti 52

.

M4d;j4pabit 8 sq.
madja pottre (maagd) 250.
Madoereescbe toonkunst

(zelfstandigbeid der —

)

10. 37.
madn odjboeng (een scherm*

spel) 122

.

magie 58. 106. 106*. 128*.
140. 142* sq. 164. 249*.
255* . 258 sq . 262 . 265 . 267
sq. 269 . 269*. 273 . 276.
284. 288.

magoeroeg&ngs& 19* . 283
sq.

ma(n)jang (palmbloeikolf)
249. 272.

Majangk^rS. 151.
makara 9.
Makassaren 109 sq. 109*.
Malabar (in Voor-IndiS)

151.
Malaka 55. 61 sq.
Malang 62*. 137.
Maleiers 8*. 60. 124. VIIl.
malim 267

.

mamatja 5.5*.
manari 205.
mandaraga 150*.
manden , korven e.d. 258 . X

.

Manding (plaatsnaam) 6

.

161 sq. 165. 170 sq. 172
sq. 182.

mandoengan 205.
mandong 205.
Mangkoenegaran 135. 163*.

172. 209. XI.
manifestaties (van gees-

ten) 249 . 254 sq. 257 sq.
276.

mannenwijding 123. 153.
maquillage 141 . 150 sq

.

mardangga 20*. 283.
marimba 33*. VII.
marktmuziek 16 ; zie ook
Taboeban Senen.

maskers 109 sq . 150 sq . 153

.

171. 181*. 195. 198 . 202;
zie ook topeng.

Massaran (plaatsnaam) 104.

Mataraman 241.
medium 250 sq. 242.
255*. 257. 266. 270. 272.
276.

meerstemmigheid
;
zie po -

lypbonie

.

meggb&’-bbkl&bhar 5.
Melanesie 55 . 72

.

melati en kenanga 254

.

melle’an; zie kemmdt.
membranopbonen

; zie
trommen

.

melodramatiscbe tecbniek
198.

mennjan maddboe 250. 255
sq.

mentja' (een scbermspel);
zie tabbboekn mentja’

.

metriek 39 sq. 44. 52 . 80.
88. 114. 126 sq. 149. 150*.
155 sq. 161.166.175.185
sq. 190. 196*. 216. 222 sq.
229 . 231. 232 sq. 236 sq.
239 . 242 sq. 266. 274.278
sq; zie ook rhythmiek.

mid&dardnni 107*. 143*.
Midden -Java (invloed van—

,
vergebjking met —

)

4. 4*. 6*. 7 sq. 10*. 11.13
sq. 14*. 16* sq. 17 sq.
20*. 23 sq. 25*.27sq.27*.
30*. 31 sq. 31*. 32*. 33.
40 . 42 . 44 . 51 sq. 58 sq.
60 . 62*. 64*. 65 . 69 . 87.
96 sq. 98 sq. 100. 105 sq.
107*. 108*. 124*. 125*.
126*. 128*. 129 sq. 129*.
130* . 132 . 132* . 137* . 141*
sq. 150. 150*. 163*. 183*
sq. 191*. sq. 196*. 199.
201. 203 sq. 208. 221. 237.
241 . 256 . 261 . 272 sq. 277.
278 sq. 286. VII. VIII. X.
XI; zie ook Jogjakarta.

Minabassa 56.
minneliedjes 152 . 224 sq.
226 . 272.

modulatie 158. 168. 170.
173. 188. 237.

modale verscbuiving 196.
199.

moderns muziek 246.
moenggab (oenggaban-
ning gending) 42. 119.
263.
oenggang (gamelan —

)

12. 15 sq. 18. 20. 21*.
— (gending —) 17 ; zie ook
gending LokSn&nt& en
drietonige muziek

.

molinga(wisselzangen)221

.

Molukken 147 ; zie ook
Ambon.

mondorgel 148

.

mondsteimplaat 132. 160.
167. 170. 182; teekening
160. 167.

mondtrom 55 . 66 sq . 221

.

vn.
Mondlan (een vertooning)

201.
monjean (piepertje) 65 . 204.
Mon-temon boeko 242 sq,
genoteerd 243.
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moraega (een reidans) 220

.

muziekinstrumenten (pri -
mitieve —) 50 sq. sq. 55
sq. 61. 63. 65. 69*. 71 sq.
sq . 93 . 128* . 139 . 254 . 269

.

285. 288; zie ook kinder-
instrumenten

,
spleet-

trommen, rijstblok.
muziekstukken (namen van
niet-genoteerde—) 6. 14.
37 sq. 58.68. 75 sq. 84.94
sq. 102. 106 sq. 122.142.
160. 170 sq. 180. 190.221.
sq. 228. 244. 289.

muzikaal opvattingsver-
mogen 16. 176. 188 . 200.
213 sq.

muzikale uitdrukkingen
227 sq. 289.

muzikanten (en muziek-
liefhebbers) 15. 24. 37..
77. 125. 153 . 219 . 271.

nagels (genagelde trom-
vellen) 124. 125*. 126*.
127.

najob; zie tajoeb.
Nang-sassonang 241 sq,
genoteerd 242

.

narrekap (arreslee) 186 sq

.

narren
;
zie clowns

.

natuurtonen 67 sq. 70 sq.
neurien 115.
ngala’ palangka 107*.
ngemmet kamantan

;
zie

kemmet

.

Ngeres-eressi
; zie Ares-

aresi 106.
ngesrek (zelfkwellings-

spel) 287.
Ngondhoe assem 101 sq,
genoteerd 101.

Nias 52. 108. X.
Nieuw-Guinea 148.
Nini Doq 216 . 239. 256.
Nini Sari 106

.

Nini Towong 107*. 128*.
238 sq. 249*. 251. 254.
257 . 260 sq. 267 sq. 269
sq. 271 sq. 273 sq. 278.
287.

niveauverschmvingen 158

.

168. 174. 179. 243 sq.
Nja^ Djiboet 251 . 264 sq

;

zie ook Djiboet.
Njabi Santri 275.
Nji rendek, genoteerd 275.
njirammi 132. 132*.
Nji Sri 105* . 106 . 268 sq

.

noteeren (en notaties) van
vocale muziek 113. 120.
208 . 215 . 222 sq. 229 sq.
sq. 247. 264 sq. sq.

observantie (ascetische)
288.

ocarina 204.
octaveerende eingkloengs

;

zie angkloengs

.

oedjoeng 122.
Oendjkn (een schommel-

liedje) 244.
Oeliassers 147

.

offer en offermaal 105 sq.

108 . 132* . 141* . 143* . 205

.

264.
okol 17.30. 127 sq . 129 . 133

.

Okolan, genoteerd 129.
O(e)mboe’ (bloeikolf van
de pinang) 238 . 249 sq.
251 sq. 253 sq. 255 sq.
257. 262. 272. 274.— (vegetatiepunt van de
pinang) 249 . 272.

0(e)mboe tilang permain,
genoteerd 274.

omkeeringen 42 . 52

.

onbegeleid zingen214.
onderwijs (der inheemsche
muziek) 212 . 245

.

onggba’ (onggha.’^) ; zie
moenggah

.

onheilen 107.
onomatopeeen 60*. 73 sq.

81. 83 . 90*. 97 sq. 101.
102*. 103*. 111. 113. 115.
120. 131*. 135. 138. 138*.
139 . 157 sq . 178 . 181 . 189*

.

190. 204. 205 sq. 244. 284.
286 sq. 289 sq.

ontstaan van meerstem -
migheid 114.

oogstgebruiken 147 ; zie
voorts panen

.

Oostersche kimsten (tra-
ditionalisme der —) 7.

Oostersche muzieken (bet
verstaan van —) 44 sq.
sq.

Oostersche muziekoefe-
ning 212.

Oost-Java 4 sq. 5*. 6*. 8
sq. 15. 23. 28*. 30. 34 sq.
37. 52 . 56 . 60 . 62 . 64 . 66.
75. 88. 91 sq. 94 . 96 sq.
sq. 107*. Ill sq. 115. 122
sq. 124*. 127 sq. 127*.
128*. 136 sq. 137*. 143*.
151 sq. 153*. 156. 161. sq.
163*. 164. 171. 179. 190
sq. 191*. 192*. 193 sq.
193* . 195 sq . 196* . 198 sq

.

200 sq. 204 sq. 205*. 213.
217 . 221 . 238 . 271 sq . 278
sq. 286.

0(e)ramba’ 157 sq. 167.
173. 188, genoteerd 157.

orgelpijp 145

.

orgelstemmen 193.
omamentiek 4 . 8 sq . 15

.

22 . 24 sq. 91. 96. 109 sq.
150 sq. 160. 167 . 203.

overzetting van vocale in
instrumentale muziek
215 . 242 sq. 263 sq.

paard 58 . 68 . 75 . 102* . 141

.

141* sq. sq. 159 . 201 sq.
230. 272 sq. 274. 288. IX.
XI. XII; zie ook r6jogs.

padhadja; zie beddjd.
padiko 109*.
pak-bheng (een idiochord)
62 . 191

.

pa-ipoe (een stamptrom)
285.

Pakoealamem 132. 132*.
208.

pak-topok (trom) 124.124*
pala' (la’-pala’) 140

.

pala’an lontjeng (klepel)
139.

pal8unbang iiAgk (Md. pa-
lambhang nagha) 23 . 32

.

Pamekasan (Md. Pamek-
kasan) 3. 4*. 5. 8 sq.22.
22*. 30 sq. 33. 37 sq. 40
sq. 43 . 72 sq. 75. 83 sq.
86. 88. 90. 90*. 95.111 sq.
115. 145. 147. 149. 151.
155. 160. 170. 176 sq. 181
sq. 188 . 203 . 221. VII.

pEtmetoet (ketoeq) 20*.
Pameungpeuk 105 sq . 105*

.

XI.
pamokol (klepel) 138.
pandjhak (muzikant) 153.
pandjidoer; zie djidoer.
panemijoeng 185*. 192*.
panen (oogst) 56. 105 sq.
107 sq. 147.

paneroes (Md. panerros)
73 sq; 183* sq; zie ook sa-
ron pemeroes (peneroes)

pangarah (gong) 283.
Pangelen 7.7*. 137*

.

Pangemboe 86 sq. 89. 176,
genoteerd 87. 89.

pangerrep 148 ;
vgl . ook

kotak kerrep

.

pangettek (stamptrom) 57
sq.

pangh411oe^ (spleettrom)
73.

pangka’ (vertooning) 152.
pangkon 29 . 289.
pangorbhi 29 . 73 sq. 117.

121 ; vgl. ook indoeng.
panjantr^n (santrischool)

205.
panjattja(h) 12. 143. 143*.
panjerrdk 28 sq. 32.
panoenggoel (Md. panong-

ghoel) 148

.

panon(g)tong(penoentoeng)
130 . 135 . 195 . 284

.

pansfluiten 146. XI.
Pantang 43 sq, genoteerd

43.
pantang (verbod) 38 . 232.
panto(e)n 4* sq. 83 sq. 86.

118. 191* sq. 196*. 219
sq. 224. 226.

paot (weefjuk) 256 sq. 258
sq.

Paot (bezweringsspel) 257
sq. 260 . 265. 267 sq. 276.
278. VIII.

paralleUen 171 . 174 . 177

.

183*. 216.
paraphrasen 162. 172. 174

sq. 176.184* sq. 263.
parawan soenti (maagd)

250.
parekkan (Md

.
papardgh^)

219 . 226

.

pariqan 115.
parodieen 151 . 181

.

partiaaltonen 146 sq; zie
ook natuurtonen.

Pa’ Sal4 234 sq, genoteerd
234.
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Pasoendan; zie Soenda-
neezen

.

Pasoeroean 28*. 62*. 142.
201.

passanten 129. 130*.
Patjitan (plaatsnaam.) 93

.

patoghoe (erfgeest) 249

.

patrol koleleng (k^iling)
91 sq. 102. 286.

patrol tdktek ; zie patrol
koleleng

.

peddlioek ;
zie bedoeg.

Pekalongan 106 sq.
pekking ; zie saron peking

.

Pelagan (plaatsnaam) 257

.

pellas (klaagzangen) 226

.

pelog 13 . 23 sq. 25 . 28* . 31* .

34. 36.53 sq. 67. 134. 159.
168 sq. 179. 194 . 215 sq.
222. 237 . 240 sq. 274 . 278
sq.

p61og barang 134. 159.
ptoa' (na’-pena’, klepel)

138.
penimbal 98 ; zie ook saron
penimbal

.

penjatjah; zie panjattja.
Pengalengan (plaatsnaam)
52 . 68 . X

.

Pengasih(plaatsnaam)194*

.

pentatoniek 158 sq. 168 sq.
180 ; zie voorts slendro

.

pentjaq (mentja’) ; zie
Tabbhoean mentja’ en
schermspelen

.

pepet 131

.

petto’ (to ’-petto') 148.
pettra 108

.

pinang (Md. djambd) 238.
249 sq. 249*. 253 sq. 256.
264 sq. 272. 276; zie ven-
der o(e)mboe’.

pindeng (idiochord) 191

.

pipit-rusa 132*.
Plered (plaatsnaam) 125*

.

plikplok 65

.

podjiain (podjhiS.n) 152 sq;
zie voorts salabadhan

.

poekoelan ; zie scherm-
spelen en Tabbhoe&n
mentja’

.

po(e)kso(e)r (rinkelbekken)
16. 16*. 18* sq. 136. 143.
179. 182. 283.

Poelau kambing (P.Man-
dh&ngta)34. 93. 200.

poenden 2^

.

poes^d-instrumenten 21
sq. 132. 132*.

poetjoeng 93; zie ook po-
tjong.

poewi-poewi 130*. 131.
pokol (kol-pokol, klepel

enz.) 138. 154.
poksor ; zie poeksoer

.

Polynesie 55 . 285.
polyphonie 7 . 68 . 70. 114.
114*. 162. 173 sq.

ponggang ; zie bonggang

.

positieve en negatieve re-
acties 210 sq.

potjongan (spooksel) 249

;

zie ook poetjoeng.
Pr4b&lingg4 200. 286.

Prambanan; zie tjandi.
Preamger; zie Soenda-
neezen

.

predjengan 196*.
Prendoe&n (plaatsnaeim)

181 sq . 184 sq . 186 sq . 188

.

218.
priestertaal 260 sq.
prophetieen 244 . 255* . 257

;

zie ook huwelijksvoor-
spelling.

pijnigingsspelen 123

.

pijpers 130*.

raadsels 5 . 238 ;
vgl . ook

pariqan

.

rab&nna; zie terbang.
RamayEma 143*.
Ram-eram 159 sq, geno-

teerd 160

.

rammelaars 56. 93*. 139
sq . 146 . 186 sq . 197 . 197*

.

X ; zie ook rinkelen

.

rammelbekkens 12.14.16.
17*. 18*. 130. 130*. 136.
137*. 143*. 161 sq. 163.
163*. 164 sq. 170. 179.
181*. 182. 185. (191.) 198.
283. VII. IX.

rammengevecht 127*.
Rang-artog (Rang -aring)
52 sq. 52*. 54 sq. 134. 190,
genoteerd 54

.

Rantarkawoeng (district)
106.

rantjaqan 25*. 285.
R&r4 Mendoet 288

.

rateb aadati (thadati) 153

.

221.
Rapa (plaatsnaam) 33

.

reacties op exotische mu-
2deken 46 sq . 46* . 104*

.

163*. 209 sq.
rebab (Md . rebbh&t) 3 . 15

.

53. 172. 174. 195 sq. 189.
201. 205.

recepties 28.
refrein 219 sq . 221 . 223

.

230 sq. 233 sq. 236 sq.
239 sq.

regenmaken 59 . 128 . 128*

.

202 . 287.
registers der stem 213

.

reidans 107* . 217 sq . 220 sq

.

reizangen 218 . 220 . 223 sq

;

zie ook kinderliederen

.

reiniging 110. 128*. 132.
132*. 250.

r6jog 17. 128. 128*. 133.
161*. 164. 184. 187 sq.
187*. 189*. 202.

r§jong (Md. rijong) 11 sq.
12*. 14. 29 sq. 129. 133.
133*.

religieuze aikomst (van
dans, zang of spel) 123.
153 . 205. 271 sq.

Remb6 110; zie ook Ards-
ardsi

.

remplaceerende tonen 169
sq.

r^ndhing 66 sq; zie vender
mondtrom

.

rinding 66 sq; zie vender
mondtrom

.

rengkong 146 . 286 . XI

.

r6re 154 sq.
resonnatoren 23 . 32 sq.
33*. 61 sq. 67 sq. 145 sq.
148.155.187. VII.

Retn4 Doemilah (gamelan)
21. 21*. 24. 26 sq. 30.
31*. 33.

rhythmiek 41 sq. 43 sq.
52 sq. 59. 77. 87. 99. 102.
104 sq. 104*. 161. 163*.
166. 173. 180. 188*. 253.
274 . 278 . 287. X; zie ook
metriek

.

rijmspelen 237 sq. 272 sq.
rijong; zie rejong.
RijongEin 11. 14 sq, geno-

teerd 15

.

rijstblok (gestamp in bet—) 38 . 50 . 59 sq. 90 . 92.
96 sq . 98 sq . 100 . 102 sq

.

104 sq. 106 sq. 107*. 108
sq. 108*. 112 sq. 118 sq.
208 . 213 . 287. VIII.

rijstmoeder; zie Iboe.
rijstpiepertjes 65. 132. 204.

289.
rijstritueel 105 sq.
rijststampen (termen bij

bet —) 96.
rijststoommand ; zie koe-
koesan

.

rijstwan
;
zie t6mp6b

.

ring (tikkel—) 287.
rinkelbekken; zierammel-

rinkelbel 136. 137 sq. 137*.
140; zie ook doosram-
melaars

.

rinkelen 186 . 208*
; zie

voorts rammelaar en
schellenboom

.

rinkelplaatjes 138 . 146 . 197

.

197* . 201

.

Ri-oeri (kinderspel) 228.
238.

Ri-toeri poetih (idem) 235
sq . 238 sq . 273, genoteerd
235

.

ritueel 105 sq. 107*. 150*.
152 . 270 . 273 sq. 288.

rodj6h 16. 18*. 137*.
roeiliedjes 201

.

Roedoet(an) 205

.

roending 221 ;
zie vender

mondtrom

.

roet-djoeroet (spleettrom)
73.

rojong (gezang) 109.
rollers (korrelbellen) ;

zie

rinkelbellen

.

ronnang 286 . XI

.

ronda(b)
;
zie patrol

.

rondedans 240 ;
zie ook rei-

dans.
rondjh&ngan (Jav . lesoeng)

96. 108; zie voorts rijst-

blok.
ronggeng 7. 108. 136. 138.

138*. 197. 210. 226. 253.
276 . 287.

roofhuwebjk 1233.
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Rotti 220.
Roro Bedoro (speelliedje)
230 sq, genoteerd 231

.

rumoer; zie geraas.

sabai’ (toets?) 30.
sabh&roengan 289.
Sabijan (plaatsnaam) 132.
sacrale instruznenten 55

.

sq . 132* . 136 . 147 . 173 sq

.

175*
;
zie voorts poeslUzd,

Tj&r4 Bali, Tabbhoe&n
Senndn, Kodoq Ngordq,
BedS.j& Ketawang.

saer (wisselzang) 220.
Sagh^an 157. 167; geno-
teerd 157.

saboeran 20*. 284.
salab&dhaxL 143 sq. 149 sq.
151 sq. 171 sq. 180 sq.
180*. 217 sq. 220. VII.

salab(b)at 108. 152.
salaw&t 152

.

saloendi 20*. 50.
saloending 50. 71*.
salompret ; zie saroeni

.

salpa’ 100.
salpe’ 97. 100 sq. 102. 113.

117.
Scilpd(h) 100 sq. genoteerd

100.
samenstelling van game-
lans 11 sq. 16 sq. 20 sq.
24 sq. 26 sq. 28 sq. 31 sq.
33 sq.

samenstelling van mobiele
orchestjes 57 . 72 sq. 92
sq. 124 sq. 127 sq. 130
sq. 141 sq. 143 sq. 149 sq.
161 sq. 170 sq. sq. 178 sq.
sq. 183* sq. 185* sq. 187.
190 sq. 191* sq. 194 sq.
194*. 201 sq. XI. ; zie ook
krijgs-orchestjes, trom-
orchestjes.

samenstelling van orches-
ten uit groepen vein ver-
scbillenden oorsprong 27.
133. 143. 161. 170. 172.
181. 196.

samenvattingen van stamp -
stzikken 115. 118. 120 sq.

Samoa 286.
Sampang 4*. 10 . 22*. 25.

27. 30. 33. 38. 69 sq. 128.
130. 141 sq. 158 . 240 . 242
sq. 257 sq. 265. 267 sq.
276 sq. 278 sq. VII.

san(Ui^gcin (veebel) 138

.

Sandoer 76 . 90. 121. 151.
207 . 217 sq. 219 sq. 221
sq. 223 sq. 226.

Sandoer kart
jeng 221

.

— landjhang 221

.

— pand&’ 221, genoteerd
223.— rangrang 221

.

— rennang 221

.

— rennong 221, geno-
teerd 222.

Sandwich-eilanden 285.
Sanghyang (shameinistisch

spel) 143*. 216. 249*. 255*
sq. 271. 278 sq.

sang-mong (idiochord) 191

.

Sanjang (vgl. Sanghyang)
271

.

SapoedieilEinden 9.
saroeni (saronen, schal-
mei) 16*. 34. 47*. 111.
126*. 130*. 132 sq. 142.
144 sq. 148 sq. 151. 153.
155 sq. sq. 160 sq. 161*.
163*. 165 sq. 170 sq. 172
sq. 178 sq. 180 sq. 180*.
187 sq. 194 sq. 196 sq.
198 sq. 198*. 203. 214 sq.
289. VIII. X.— (mondplaat van de —

)

132. 160. 167. 170. 199.
sarompet (salompret)

; zie
saroeni.

saron 22 sq . 26 . 28 . 28* . 29
sq. 32 sq. 39. 42. 49. 64*.
83 . 170 . 174 sq . 174* . 184*

.

194*. 196. 198. 200. 248.
284 sq.— baroeng 185*.— demoeng 29 . 200.— paneroes 28*.184*. 193*.
X.
— panimbal 29*

.

— Peking 29*. 32.
saronen (vertooning) 144

.

151. 203; zie voorts sa-
roeni .

Savoe 220,
sawangan (Mad. sabh&-
ngan) 69 sq. 90 . 204.
286.

schaambedekking 140.
schalmei

; zie saroeni

.

scheepsorchesties 33 sq

.

93. 200.
schellenboomen 130. 136

sq. 137*. 186.
schelphoorn 143 . 202 sq.
schermspelen (en scher-
men) 123 sq. 123*. 125.
127 sq. 127*. 164 sq. 287.
VIII.

scholen (invloed der —) 5
sq. 246 sq.— (zangonderwijs op de—) 245 sq. sq.— (kinderspeelliedjes op
de —) 247

.

schommelspel 244.
schoonheidsmiddel (109),
278. 289.

schoonzoonexamens 5.
Scbotsche syncope 157

.

180. 190.
schuifelhzirken 251 sq. 254

sq.
schuifring (passant) ; zie
soeh.

scurriliteiten 141. 234 sq.
sq. 288.

seblang (shamaan) 271.
sedati 221 ; zie ook rateb

sadati

.

S6 Djhimat (gamelan) 25.
seinen ; zie signalen

.

Sekaten (gamelan) 27. 31*.
174 sq. 174*. 285. XI.

Se Kombang (gamelan) 25.
S6 Ladjhing (gamelan) 24.

selto’ (to’-selto’an : een
idiophoon) 65.

Semair 270.
semprong (blaasinstru-
ment, orchestje, neir)
147. 149. 153.

sender (sender) 226

.

sendil (minnelied) 226.
Sen(n)enan

; zie Taboehan
Senen

.

senget 249 . 255 sq . 275

.

278 ; zie ook berrit

.

sengganen (ijzeren? of gla-
zen gamelan) 31. (285.)

sengkle (danser) 153.
stogsreng (magische
kracht) 271

.

septimesprongen (septi-
merelatie) 75. 147 sq.
154. 157 sq. sq. 167 sq.
169 sq. 179.

septime-accoord (domi-
nant—) 173.

serboeng (blaasgong) 178

.

182.
serimpi 142*. 149*. 219.

289. XII.
Seroengdajoeng 125 sq,
genoteerd 126.

Se Sabar Mara (gamelan)
25.

set(t)jang (verfhout) 273.
S6 To-lato (rijstblok) 108,
shamanistische ritueelen
107*. 141* sq. 215. 248
sq. sq. 249*. 271.

Siam 285. VIII.
signaalblok; zie spleet-
trom.

signalen (waarschuwingen)
118. 126. 164.

sid&’ (Jav. sentaq: span-
touwen trom) 289

.

sijol (fluiten) 200. 203.
silat (Jav. selat, besilat:
schermen enz.) 124. 124*,

SindAra 150*.
sinden

; zie solozang

.

sindir (sisindiran, Mad.
sender) 106 . 226.

Sintring 249*. 252. 256 sq,
262.

Sintring dadi 252 . 263 sq.
genoteerd 264.

Sitoebanda 195.
Sjailendra’s 241.
slaginstrzunenten 205 sq

;

zie verder bekkens, gong,
kempoel, kenong, ke-
toeq , kokerinstrimienten

,

spleettrommen
, toets

-

slaginstrumenten
,
trom-

men.
slagkelkjes 288.
slagstok 12. 14. 16 sq. 17*.
18*. 19. 19*. 30. 51 sq. 62
sq. 74. 90. 124. 127. 127*.
129. 135. (138.) 143 sq.
170. 175* sq. 176*. 179.
182. 191. 192*. 197 sq.
206 . 287. VIII. IX. XII.

slagvork 154

.

slagwerkbehandeling 164.
slagwij zen (bij tromspel)
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124 sq. 135. 144. 178 sq.
182 . 191 . 198

.

— (bij sarons) 193*.
slametan 106 sq. 128.
slawatan 151 ; zie verder
salabadh^.

slendro 13 . 20 sq . 24 sq . 27

.

33 sq. 53 sq. 67. 75. 156.
159. 168. 173. 177. 179 sq.
183* . 185* . 188 . 192 . 192*

.

194. 197 . 215 sq. 222 sq.
229 sq. 232 sq. 237 sq.
239 sq. 241. 248 . 264.
274 sq. 278 sq. 284 sq. XI.

slentem 32 . 38 . 151 * . 192 ;

vgl. ook de bassaron 24
sq. sq.

smeden 150*. 153. IX.
snaarinstriunenten 17*. 61

.

69 . 69*. 74 . 204 sq.
204* . 214 . 289 ; zie ook
rebab.

sloekat (saron) 28*.
snaarvliegers 69 sq. 69*.
snobbisme 209 sq

.

sober |(palmbladtrechter)
289.

Soebah (onderdistrict) 107.
soebal (schoonstampen
van 't rijstblok) 110.

soeh (spanringetje aan
trom) 130*. VIII.

soeling (Mad. soleng) 3.
6 sq. 32. 53. 53*. 130.147.
161. 161*. 172. 174. 176
sq. 203 . 216 . 283.

soeling lodong 147.
Soemba 220 .

Soembkdrii 231

.

Soemenep (Mad. Songen-
nep) 3 sq. 5 sq. 7 sq. 8*.
9 . 22 . 26 sq. 28 sq. 28*.
30.32.38.43.72.147.181.
198 . 203 sq. 205 . 226 . 242

.

285. VII.
soempitan (blaasroer) 288.
Soendaneezen 11 . 16 . 23

.

26 sq. 29 sq. 45 sq. 57.
64*. 66 sq. 76 sq. 91. 96.
105 sq. 105*. 125*. 126*.
131 . 139 * . 145 sq . sq . 149*

.

152. 163*. 182 sq. 185*.
189*. 193. 199 sq. 205*.
206. 213. 228. 246. 283.
286 sq. 288 sq. X.

so(e)ndaren 69 sq.
soensoen (bekken?) 137*.
Soerakarta (S^&) 64. 91.

105. 136. 163*. 183 sq.
183*. 191* sq. 209 sq.
219 . 238 sq. 248 . 251.
267 . 273 . 278 . 284.

Soerabaja 5*. 6. 191 *.256*.
Soer goendang 240 sq,
genoteerd 240

.

soeringpate -bloemen 249

.

252. 265. 277. 290.
soeweng (gonsfluitje) 66.
soewet (fluiten op vingers)

65. 203.
Soka(b)lella 90. 104. 108.
122 . 141 . 208 . 225

.

Boldatenmuziek 111 . 118

;

zie ook krijgsmuziek

.

soleng ; zie soeling

.

solozang 118. 171 sq. 174
sq. 176. 178 sq. 184*. 207
sq. 209 sq. 211 sq. 213 sq.
235 . 237.

Songennep
; zie Soemenep

.

songkIL (gong? ) 19*

.

Songkar, genoteerd 222

.

sowfuagan (Mad. saba-
ngan) 69 . 69*.

speelgebaren 228 sq. 230
sq . 233 . 235 . 237 . 240 . 242

.

speelgevecht ; zie spiegel-
gevecbt

.

spelleidster ; zie voor-
zangster

.

spelling van Madoereesche
woorden 35 . 115* . 283

.

spiegelgevechten 151 . 164

.

spijsoffer; zie offer,
spiritisme 255*

;
zie ook

medium

.

spleettrom 32. 34. 46. 65*.
72 sq. sq. 89 sq. 92*. 93.
96. Ill sq. 114 sq. 133.
135. 148. 172. 176. 180.
182. 192 sq. 205 . 283 sq.
285 sq. VII. VIII. X. XI.
XII.

spook 142*. 249. 262.
spookpaard ; zie djhar&n
ghoedj^g.

Sprecbgesang 211

.

spreekwijzen, waarin in-
strumentnamen 139*.
287.

Sramaan; 129. 160.
Sragen VIII. X.
sronen (sroenen); zie sa-
roeni

.

stamper (rijst—) 97 sq.
sq. 100 sq. sq. 105. 107*.
109. 112 sq.— (wrijf—) 97. 170. 197.

stampsters (rijstblok—

)

108. 111. 225.
stampstukken (lijst van
niet-genoteerde —) 122.

steimptrommen 51 . 55 sq

.

55*. 56*. 57 sq. 285 sq.
stemmingen (van orches-

tjes of instrumenten) 13
sq . 16 sq . 21 . 21 * . 23 sq

.

26 . 28 . 28*. 33 sq. 40.54.
57 . 62 sq. 68 . 70 . 74 sq.
91 sq. 94. 125. 129. 129*.
132. 134. 143 sq. 145 sq.
148 sq. 149*. 155 sq. 158
sq. 162. 168 sq. 172 sq.
179 . 183* . 186 sq . 188 . 188*
sq. 194*. 195 sq. 196*.
197 sq. 200. 214. 284.

stemtimbre 211

.

stemvork 154.
stenograaph 150.
stereotypieen 162 . 173 . 177

.

196. 200; zie ook cho-
risch solisme, een-to-
nige, twee-tonige, drie-
tonige, vier-tonige mu-
ziek, krijgsorchestjes,
begeleiding

.

Btierenwedrennen
;
zie wed-

renorchestjes.

straatdanseres
; zie rong-

geng.
straatzanger 192* . 226

.

strafwet 255.
strijkinstrumenten 201 . 204
sq . 214 . 281 . 289 ;

zie ook
rebab

.

strottenboofd (manipula-
ties aan bet —) 213.

Sultans van Madoera 3

.

Sultan Agoeng 150*

.

Sumatra 11. 12*. 126*.
128*. 132*. 133. 203 . 241.
267 . 272 ;

zie ook Maleiers
enz.

.

symbolen 273 . 288.
sympathetische analogie
254.

syncopen 59 . 78 . 80 sq . 83
sq. 89. 113. 134. 151. 157.
166. 175. 180. 190. 229.
236.

S3rnthetische rhythmiek 59

.

88. 102. 105*. 196*.
Tabbhoekn besse; zie ijze-
ren gamelan

.

— boengboeng; zie stamp-
trom

.

— dhoekdboek; zie spleet-
tromorcbestjes

.

— kerrabb&n (T . sap6) ;

zie wedrenorcbestjes en
spleettrom— lake 129 . 136 . 141 . 143

.

224 sq.— mentja’ 122 sq. 124 sq.
124*. 141.— okol 127 sq

.

— perreng 62

.

— Sennen 15 . 20 . 30 . 128

.

sq. 128*. 133. 136. 150*.
(VII. IX.)— tengteng 190 sq. 193
sq. — toengtoeng; zie
spleettromorchestjes

.

tajoeb (danspartij) 5*. 7.
tak-kalettok (geUots van
klompen) 138*.

tak-kettik (een spleet-
trom) 74.

taktak (rijstblokpartij) 73.
101.

taktok (een spleettrom) 73.
Tal(l)ang 41 sq . 44 sq . VII.

,

genoteerd 41 . 44

.

talddeq (danseres) 7.
tamboer 19*. 90*. 130.

130*. 224. 283.
tamboerijn 99. 138*. 152*.
252 . 287 ;

zie ook lijsttrom
en terbang.

tampah (rijstwan, Oost-
Jav. tdmpeh, Mad. tam-
pe’) 128. 128*. 251. 258.

tandak slompret 163*.
tandjidoer

; zie djidoer

.

Tangijo Bo’ Djiboet 250,
genoteerd 266.

Tangijo Bo’ Njai Djiboet
253, genoteerd 267

.

tangklit (angkloeng) 189*.
’Tang-kolentang 232 sq.

' 242, genoteerd 232

.

tarompet; zie saroeni.
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Tasik Malaja 287

.

tatouage 109

.

tegteg (tromsein) 19*. 283.
tekok (stamptrom) 55.
teksten (Madoereesche —

,

gezongen of gelezen) 4
sq. 7. 223 sq. 250 sq. 259
sq. 261; zie ook kinder-
liedjes, Djlboet.

tembang (Mad. tem-
bh&ng) 5 sq . 5* . 6 sq . 6*

.

207 . 216. sq. 226 sq. 228.
246 sq. 248 . 289.

tempelreliefs 8. 135 . 205*.
206.

tengdr^ (alarmsein) 284

.

Tengger 136 . 142

.

tengghoen ( ghoen-teng-
ghoea, vertooning) 151*.

teng-ketteng (een snaar-
iastrument)

tdngteng (gambang) 190 sq

.

Tennonan 103. 189 . 286,
genoteerd 189 ; zie ook
paot en weefgetouw.

terbang (Mad . terbhaag)
7*. 126*. 137*. 141. 152
sq. 181. 205 . 287; zie ook
tamboerijn en lijsttrom.

Terbangan (rijstblokstuk)
99 sq, genoteerd 99.

tertsen-parallellen 216.
teter (spleettrom, vel-
trom) 90*. (139*.)

tetrachorden 158

.

tijop (op iets blazen) 204.
tijdstippen (muziek voor
bepaalde —) 106.

Timor 220.
tingklik (Balisch instru-
ment) 194.

tintingan 137*.
titir; zie teter.
tjadeng (aardcither) 62.
tjakil (aan kendang) 130*.
tja-kort]'a (een rinkel-in-
strument) 170. 197.

tjalempoeng 204 sq. 205*.
269.

tjaloeng (kokerslaginstru-
ment) 193.

tjamplong (snortol) 66

.

tjanang (slagbekken) 136

.

Tjan^i (plaatsnaam) 8.
tjandi Djago of Toem-
pang 205 . 205*

.

tjandi Panataran 206.
tjandi Prambanan 135

.

tjangkriman (raadsel) 226.
tjantang baloeng (nar)

142*. IX.
Tj&r4 Bali (Tj4r&balen,
Mad. Tjar-BS.li) 11 sq.
13 sq. 14*. 15*. 20*. 22.
30. 75. 129*. 143. 285.

Tja-tjattja 243 (sq, geno-
teerd 244

.

tjattjar (tjartjar; spleet-
trom, rinkelbekken) 73.
136.

tjattoeng; zie toeng-tjat-
toeng

.

tjdbbhloeng (waterplonsen)
59 sq. 60*. 244.

tj4(}lioek (waterplonsen)
60.

Tjek-kotjek 97 sq, geno-
teerd 98

.

Tjeleng moghoek 102 sq.
106, genoteerd 102.

tjempAlJi (dalanghamer)
163. 219.

tjendhi (tjinde) 28*. 258
sq . 278

.

Tjengkir-gading 238 . 271
sq. 273. 278 sq.

tjtogtjtog (rinkelplaatjes)
138.

tjenong (bekken) 128*

.

tjente (Meine saron)28*.
tjentjeng 12; vgl. tjeng-

tjeng.
tjepeng (wajang-utensiel)
270*.

tjeqtjeq (rammelinstru-
ment) 198.

tjeratjap (Sum. instru-
ment) 133

.

Tj6rebon 287. XII.
tjertjer (rinkelbekkens)
181*.

tjer-tjettjer (rinkelbek-
kens) 130.136.182.

tjetj4mpres(?) (rinkelbek-
kens) 163*.

tjettot (knappen) 109

.

tjibion (waterplonsen ;Mad

.

tjebbbloeng) 60 . 244.
tjikiboeng (waterplonsen)

60.
tjinde 259; zie tjendbi.
Tjisoeroepan ; zie Garoet

.

tjitoek (waterplonsen) 60

.

tjloentang (kentongan) 193

.

Tjoeng-atjoeng 228 sq,
genoteerd 2^

.

tjontang (kokerinstrument)
191. 193.

tjorong (van scbalmei)
131 sq.

tjoering (curing; bel) 65*.
tjoeweng (gefluit) 289.
tjoewing (gefluit) 289.
tjotjor (vein scbalmei) 144.
tjowongan (bezwerings-

spel) 128*. 249*.
Toebein 218

.

toe’dingding (slagbekken)
130.

Toektoeghan 116. 121 sq,
genoteerd 121 . 122

.

toempling (stamptrom) 55

.

toendoeng (rijstblokstem)
99 .' 113

.

toeng -tjattoeng (bekkentje)
130.

toengtoeng; zie tong -tong
en spleettrommen

.

toetsslaginstrumenten 20.
22 sq. 26. 28 sq. 28*. 32
sq. ^ sq. 42 sq. 49 sq.
52. 55. 64*. 83. 122. 143*.
146. 150*. 161. 170. 173
sq. 175. 175*. 192*. 193*.
194*. 197 ; zie ook nog
geimbang, kokertoetsin

-

striunenten, saron.
togboe bengko 100.

toghoe roma (rijstblok-
partij) 100. 102.

toilet 109 . 251 ; zie voorts
bruidstooi

.

tokemg kedjhoeng (pangd-
djhoengan) 226.

tokang okol 128.
tokang tegghes 5

.

to ’ -kento ’an (kinderinstru-
ment) 290

.

tok-kettok (spleettrom) 73.
tokol (kol-tokol

;
klepel)

138.
tok-pettok; zie tok-ke^-

tok.
toktogh^ ; zie toektoe-

giian.
tollen 65 sq . 204

.

tonaliteitsvoorstelling 173.
177 . 199 . 215 sq ; zie ook
toonsoort

.

tondjoek 283.
tong-kettong ; zie tok-ket-
tok 73

.

to(e)ngto(e)ng 73 . 92.135.
176; zie voorts spleet-
trommen .— doedoet 92.— dhoekipioek 73 . 92

.

— grit 16 sq. 16*. 19*. 283
sq.

— pangot^k 92

.

— salp4' 92.
Tonkin 61

.

tooneel 150 . 150*
;

zie
voorts toping, sMab&-
db&n, wajang.

toongeslachten, zie toon-
soorten

.

toonnamen (Madoereesche
—) 34 sq. 36 . 285.

toonopvatting
;

zie muzi-
kaal opvattingsvermo -
gen.

toonschaal; zie toonsoor-
ten.

toonscbattingen 186

.

toonsoorten 67 sq. 74 sq.
87. 156. 159 sq. 167 sq.
169. 173. 177. 179. 183*.
185 sq. 194*. 195. 199.
215 . 217 . 222 sq. 229 . 232
sq . 236 sq . 240 ;

zie voorts
pelog, slendro en af-
wijkende toonsoorten

.

toonvorming 211 sq.
tooverceremonieel 143*.

269.
toovermiddelen 110 . 270.
tooverspreuken 58 . 142*

.

201 . 273 . 288

.

tooverzangen
; zie bezwe-

ringszangen

.

tope (blazen op iets) 204.
topean (p6-topean, fluit-

je) 65. 182 . 204; (pe-to-
pean lempong, aarden
fluitje) 204.

topeng 4 sq. 55. 141. 151*.
153. 171. 181*. 195. 197
sq. 288. VII.

Topengan 52 sq, geno-
teerd 55.

XXIII



Tordjoen (plaatsnaam)
285 sq.

Totteng 83 sq. 156, geno-
teerd 84. 156.

Tragh& (distr . Kab&ngar)
287.

trance 252 sq . 254 sq . 266

.

271 . 273

.

transpositie-toonsoorten
159.

travesti 150. 152 sq. 195.
198 . 206 . 208 . 220 sq.

Trenggaleq (plaatsnaam)
191*.

triangel 137*. 162 sq.
trio 263

.

triolen 166

.

trom of bekken 16. 16*.
135. 282.

trom (slaan op bout van
veltrom). 14 sq. 19. 139*.
176*. 182. 198. IX.

trommel (blikken —) 201

.

trommelcitiier 51
.

(63 .)

64*. (191. 196.)
trommen (vel— ,

andere
dan kendang, in onder-
scbeiden orcbesten) 16.
17*. 18*. 19*. 20*. 26*.
47*. 57 . 90*. 109. 111.
114 sq. 117. 124 sq. 124*.
125*. 126 sq. 126*. 127*.
129. 130*. 135. 138. 138*.
139*. 141. 149*. 151*. 152
sq. 152*. 161. 164 sq. 174
sq. 176*. 189*. 205 sq.
220. 224. 283 sq. 285. 287.
VII. IX. XII.

tromorcbestjes 126. 126*.
152 sq. 164 . 287. XU.

trompet; zie bamboe-
trompet, blaasgong,
buffelboorn en scbelp-
boorn

.

tromspanning 90*. 124 sq.
125*. 126* sq. 127. 129.
129*. 130*. 141.289. VIII.

tromspeler met meerdere
trommen 127*. 135 . 287.
IX. XII.

trong-kwan (aardcitber)
61.

Trowongan, genoteerd 159

.

twee - scbalmeien - or-
cbestjes 161 sq. 173. IX,

tweestemmig zingen 216.
twee - tonige muziek 20*.
150*. rx. X.

uitbeeldingen door geluid
103 sq.

uitdrukkingen, de muziek
betreffende 206 sq. 226
sq . 289

.

uitdrukkingen, waarin in-
strumentnamen 139 . 289

.

uitbuizige klepels 138

.

138*. IX.
unisono musiceeren 172.

variatie 6 . 6* . 88 . 176 . 188

.

vasten 250 . 288

.

vaste toontrappen instru-
mentaal 214 sq . 216

.

vaten (aarden — als mu-
ziekinstrument) ; zie
kommen. XII.

veebel 108. 138. 142. 154.
154*. rx. XII.

verstaan van vreemde
muziekidiomen 6. 45 sq.
50. 209 . 245.

vertalingen ; zie teksten

.

verwantscbap van Mad. en
Jav. muziek 281.

vesbams (Voor - Indiscbe—) 151.
vier-tonige muziek 11 . 13

.

21. 21*. 87. 128* sq. 134.
150*. 187* sq. 229 . 243.
263 . 274.

visueele uitbeelding 97

.

vingergaten (bij fluiten)
132 . 203 sq.

vliegers ; zie snaarvliegers

.

vocaal intoneeren ; zie into-
neeren en intervallen.

vocaal en instrumentaal
zingen 211 . 213 sq . 216 sq

.

vocale gamelannabootsing
217 sq. 219. 222. 274. 276.

vocale muziek (primitieve—) 199 . 207 . 213 sq. 216
sq. 219. 256. 274. 278.

voc^e restanten 226 sq

.

vocale stadium (oudste—) 216. 219.
voetringen

, zie enkelringen

.

volkskarakter (Madoe-
reescb —) 4

.

volkskunst (Madoereescbe
—) 4. 7,

volksmuziek (Madoeree-
scbe —) 4. 6. 44 sq. 111.
216.

volkszang 213. 216.
voorgangster

; zie voor-
zangster

.

Voor-Azie ^13.
voorstampster ; zie voor-

zeingster.
Voor-Indie 151. 202 . 246.
voorzanger 223.
voorzangster 105 sq. 108

sq. 110 sq. 114. 118 sq.
VIII.

vorstengraven 9 sq.
vorstenboven 4 . 5 . 130

.

130*. 132. 132*. 141*; zie
ook Mangkoenegaran en
Peikoealamein

.

vreemde talen 223 . 231 sq

.

237 . 260 sq. 269 . 274.
vreemde smetten 233. 239.

269.
vrucbtbaarbeidsmagie 105

sq. 143*.
vulgarisatie (wetenscbap-
peUjke popularisatie) 249

.

vuurwaaier
; zie ilir

.

vuurwrijven 273 . 276.
waardeering der Inland

-

scbe muziek 46.46*sq.
207. 209 sq.

wajeing (Mad. b&dj&ng)
3 sq. 5*. 7. 65*. 143*. 159.
164 . 197* . 249* . 269* . 287

.

VII. rx.

wajang-narren
; zie clown,

wan (rijst—) ; zie tampab.
W&n&giri 128*. 164. 184.

185*. 186 sq. 187* sq.
W&n&s&bd 51. 64*. 96.
wangsalan 225 . 261.
wapens 123.
waterplonsspel

; zie tji-
blon

.

waterscbep 258.
wedrennen (en —orcbest-

jes) 46 . 72 sq. sq. 111.
114. 133. 148. 172 sq. 176
sq. 180 . 207.

wedstrijd van gedresseer-
de paarden 288.

wedstrijd van prauwen 201

.

wedvlucbten van duiven286

.

weefgetouw 102 sq. 286.
XI.

weefjuk; zie paot.
weertijger 142*.
wekken 270.
welirS. (weeflade) 286.
werkliedjes 227

.

West en Oost 211.
Westerscb bijgeloof 149.
208 . 255*.

Westerscbe invloeden en
oorsprongen 8 . 31 sq . 49

.

180 . 221. 248.
Westerscbe kunsten 246.
Westerscbe kunstmuziek

167. 263.
Westerscbe zang op In-
landscbe scbolen 246 sq

.

West-Java 193; zie voorts
Pasoendan

.

weven
; zie lorogan

,
Ten-

nonan, weefgetouw, weef-
juk, welir&.

wid&dari 143*. 238 sq. 262.
267. 272* sq. 276. 279, XI.

wierook 250 sq . 257 sq . X

.

wilaban 30*

.

wind maken 269 ; zie voorts
ilir.

wireng (krijgsdans) 123

.

171 . 180

.

wisseltermen 105 sq. 225.
261. 273.

wisseltoetsen 24 . 196

.

wisseltonen 24. 27 . 31*. 36.
196.

wisselzangen ; zie beurt-
zangen

.

woerake-taal; zie pries

-

tertaal

.

worstelaar
;

zie tokang
okol.

worsteldems
;

zie (tab -

bboean) okol.
worstelen ; zie keket

.

wrijfidiopbonen 146 . 286.
XI.

xylopboon VII ; zie voorts
gambang.

zang 6 . 53 . 88 . 93. 104 sq.
106 sq. 109. 111. 113. 115.
119 sq. 134. 150*. 151 sq.
166 sq. 169. 169*. 171.
173 sq. 178 sq. 180. 196.
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198 . 200 . 205 . 207 sq. 210
sq. 213 sq. 215 sq. 217.
2^ sq. 2^ sq. 245 sq.
287 ; zie verder kinder-
liedjes en djiboetwijzen.

zazkgfeesten 219.
zangstijl (Javaansche,
Westersche, mstrumea

-

tale, vocale —) 210 sq.
222 .

zangstudie 212.
zangstukken op den ga-

melan 38 . 215 . 242 sq.
sq. 263. 289.

zangvliegers ; zie snaar-
vliegers

.

zangwijzen 88.93. 171 . 206

.

228 ; zie ook tembang

.

zeemansliederen 201 . 225

.

zeemuziek ; zie scheeps -

orchestjes.
zelfbesturen (afschaifing
der Mad . —) 3

.

zelfkastijding 252.

zelfverwondingen 123 . 287.
zing-lezen 5 . 216 ;

zie voorts
mamatja en tembang

.

zoenrite 107*

.

zoetigheidsventers -orches-
tje 201.

zon 143* . 240

.

zwaar worden (als teeken
van indaling geest) 250.
257.

zwangerschap 106 sq. 251.
zwexncndans ; zie reidans

.
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